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�খব� 

 
বাংলােদেশর জাতীয় অথ �নীিতেত �িষ খােতর ��� অত�ািধক । বত�মােন বাংলােদেশ  �ততার সে� �িষ 

িশে�র িবকাশ স�সািরত হে� । �িষ বলেত এখন আর �� ধান আর পাট উৎপাদন নয়। �িষ সবেচেয় স�সািরত 

���, যা একিদেক অিধক উৎপাদেনর মা�েম খা�শে�র চািহদা িম�েয় িবেদেশ রফতািন কের �বেদিশক ��া অিজ�ত 

হে�, অ�িদেক �দেশর �ি� চািহদা �রেণর পাশাপািশ �াপকিভি�ক কম �সং�ান �ি�র পথেক �গম কেরেছ। 

বাংলােদেশ �িষর আেরক� উে�খেযা� িদক হে� একমা� �িষে�ে� অেপ�া�ত কম �িঁজেত উে�া�া হওয়ার 

�েযাগ রেয়েছ। এসব ব��খী উৎপাদনশীল �িষ খামারেক �ক� কের গেড় উঠেছ অেনক খা� �ি�য়াকরণ িশ�, 

খা�প� এবং �িষজ উৎপাদন সহায়ক উপকরেণর �ছাট-বড় �বসা। �িষে��� জাতীয় উ�য়েন ব��খী কম �ে�ে�র 

�হৎ সমােবশ ঘ�েয় �িষ �থেক �িষ িশে�র িদেক স�সািরত হে�। �িষ খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র পাশাপািশ 

�িষিভি�ক �� ও মাঝাির িশ� খাত িবকােশর �িত বাংলােদশ িবেশষ ��� িদে�। আর এই জ� �েয়াজন �িত� 

�িত�ােনর উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়ক কলােকৗশল স�হ িনয়িমত চচ �ার মা�েম িবিভ� �িত�ােনর 

উৎপাদনশীলতার গিতধারার উপর নজর রাখা। উৎপাদনশীলতার গিতধারা িনয়িমত তদারিকর মা�েম �িত�ােনর 

�ব �লতার িদক�েলা িচি�ত কের িকভােব িচি�ত �ব �লতা কা�েয় উেঠ �িত�ানেক আরও �বিশ উৎপাদনশীল �িত�ােন 

পিরণত করা যায় �স িবষেয় �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এই িবষেয় িবষয়িভি�ক �িশ�ণ এবং 

কনসালেট�ী সািভ �স �দান কের থােক ।  

 �িতেবদেন বাংলােদশ এে�া-�েসসর এেসািসেয়শন (বাপা) এর সদ��� িনব �ািচত �িত�ান স�েহর ২০১৪-১৫, 

২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ সােলর �িত�ান িভি�ক �ম উৎপাদনশীলতা, সংেযািজত �ে�র মািজ�ন, জন�িত �মাট আয়, 

�িতেযািগতা�লক �ম �য়, গড় �ম �য় এবং �লধন উৎপাদনশীলতা পিরমাপ ও িবে�ষণ করা হেয়েছ । এই 

�িতেবদেন �কািশত ত�ািদ পয �ােলাচনা হেত মািলক, �ব�হাপক, নীিত িনধ �ারকসহ সকেল উপ�ত হেবন বেল আমার 

িব�াস ।  

�য সম� �িত�ান ত� সরবরাহ কের �িতেবদন ��ত কায ��মেক সহায়তা কেরেছন �স সকল �িত�ােনর 

ক��প�েক এনিপও এর প� �থেক জানাই আ�িরক ধ�বাদ । �কাশনার কাঠােমাগত উ�য়েন �য �কান �িচি�ত 

মতামত সাদের �হণ করা হেব ।   

 
 

     এস. এম. আশরা��ামান 
                                  পিরচালক (�� সিচব) 
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�িতেবদেন যারা কাজ কেরেছন 

 
১। জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক  :    সািব �ক ত�াবধায়ন 
 উ��তন গেবষণা কম �কত�া 
 
 
২। �রাইয়া সাবিরনা             :    পিরক�না, গঠন�ণালী, ত� িবে�ষণ ও �িতেবদন ��ত ।             
 গেবষণা কম �কত�া 
 
৩। জনাব �মাঃ িরপন িময়া                   :   ত� সং�হ , ত� িবে�ষণ ও �িতেবদন ��ত । 
 পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী  
  
 
৪।  জনাব �মাঃ আব���া�   :  কি�উটার কে�াজ 
 স�ট-��া�িরক কাম কি�উটার অপােরটর 
  

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ii) 
 



 
 

 
 

 
�িতেবদেন �ব�ত িনণ �ায়ক ও ��াবলী 

 

১। উৎপাদনশীলতা  : �কান উৎপাদনকারী/�সবা �িত�ান �য পিরমান �� বা �সবা উৎপাদন 
কের থােক ঐ পিরমাণ �� বা �সবা উৎপাদেন �য উপকরণ �য় হয় এ 
�ইেয়র অ�পাতেক উৎপাদনশীলতা বলা হয়, 
 
উৎপাদনশীলতা =  

 
২।  উৎপাদন (আউট�ট) : উৎপাদন বলেত উৎপািদত �� বা �সবােক �ঝায় । 

�িতেবদেন সংেযািজত ��েক উৎপাদন (আউট�ট) িহসােব ধরা হেয়েছ । 
 

৩।  সংেযািজত �� : �মাট আয়+অ�া� আয়+ম�দ পিরবত�ন - �মাট �য় (িশ� ও  
                                                     অিশ�জিনত �য়) । 
 
৪।  ম�দ পিরবত�ন : সমাপিন ম�দ-�ারি�ক ম�দ । 

 
৫।  িশ�জিনত �য়  : উৎপাদন �ি�য়ায় সরাসির �ব�ত ক�চামাল ও �ালানী �য় । 

 

৬।  অ-িশ�জিনত �য় : ��ণ, মেনাহরী, ডাক ও তার, �াংিকং চাজ�, বীমা, 
পরামশ �ক �য়, িহসাব-িনকাশ ও িনরী�া �য় ইত�ািদ । 

 

৭।  �মাট �য়   : িশ�জিনত �য়+অিশ�জিনত �য় । 
 

৮।  �ম উপকরণ  : �মাট জনশি�/�ম �য় �হৎ অেথ � সকল 
কম �কত�া/কম �চারীর �বতন, ম�রী ও ভাতািদ বাবদ �য় । 

 
৯।  �ম উৎপাদনশীলতা  :  
 
 
১০। সংেযািজত �ে�র মািজ�ন :  
                                                   
১১। জন�িত  আয়   :  
 

১২। �লধন উৎপাদনশীলতা   :         
সংেযািজত ��

�ায়ী স�দ   

১৩।  �লধন ঘন�    :       
�ায়ী স�দ

জনশি�   

১৪। অপাের�ং �িফট  :       সংেযািজত �� - (�বতন ও ভাতািদ+অবচয়) 

 
(iii) 

উৎপাদন 
উপকরণ 

সংেযািজত �� 
�মাট জনশি� 

সংেযািজত �� 
িব�য় 

×  ১০০ 

�মাট আয় 
�মাট জনশি� 
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�িমকাঃ 
 জাতীয় অথ �ৈনিতক উ�য়েন উৎপাদনশীলতার �কান িবক� �নই । বাংলােদশ এক� �িষ �ধান �দশ । �িষর 

উৎপাদনশীলতা �ি� ছাড়া বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক উ�য়ন স�ব নয় । বাংলােদশ এে�া-�েসসর এেসািসেয়শন (বাপা) 

এর সদ��� �িত�ান স�হ �িষিভি�ক এক� িশ� খাত। এ খােতর বিধ �ত উৎপাদনশীলতা বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক 

উ�য়েন অ�তম �িমকা পালন কের আসেছ । �িতেবদেন বাংলােদশ এে�া-�েসসর এেসািসেয়শন (বাপা) এর সদ��� 

িনব �ািচত �িত�ান স�েহর ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ সােলর �িত�ান িভি�ক �ম উৎপাদনশীলতা, সংেযািজত 

�ে�র মািজ�ন, জন�িত �মাট আয়, �িতেযািগতা�লক �ম �য়, গড় �ম �য় এবং �লধন উৎপাদনশীলতা পিরমাপ ও 

িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  সমী�া� পিরচালনা করার �েব � এর ��মালা, জরীপ পিরক�না, ত� িব�াস ও সারণী 

পিরক�নাসহ এক� কাঠােমা ���ত করা হেয়েছ। এ সকল ত�ািদ ডাকেযােগ ও �ত�� পিরদশ �েনর মা�েম সং�হ 

করা হেয়েছ । সং�হীত তে�র িভি�েত এ �িতেবদন ���ত করা হেয়েছ 

 
 

সমী�া প�িতঃ 
 

 উৎপাদনশীলতা পিরমাপ িবষয়ক ত� সং�েহর জ� ডাকেযােগ ��মালা ��রণ করা হয় । �য সম� 

�িত�ান হইেত িনিদ �� সমেয় �রণ�ত ��মালা �ফরত পাওয়া যায়িন �সখােন তািগদপ� �দওয়া হয় । পরবত� সমেয় 

�ি�গতভােব �যাগােযাগ �াপন করা হয় । এই সম� উে�ােগর ফেল �য সম� �রণ�ত ��মালা পাওয়া যায় ত�ে� 

৬(ছয়) � �িত�ােনর ��মালায় চািহদা �মাতােবক ত� পাওয়া �গেছ । উ� ৬(ছয়) � ��মালা হেত �া� তে�র 

িভি�েত এই �িতেবদন� ��ত করা হেয়েছ।  
 

উে��াবলীঃ 
 

১। �িতেবদনাধীন �িত�ােন িনেয়ািজত �মাট জনশি�র জন�িত �ম �ারা কত�� সংেযািজত �� �ি� হেয়েছ    

তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা;  

২। �িত�ােনর টাকা �িত �মাট আয় অ�পােত সংেযািজত �� কত তার শতকরা হার পয �ােলাচনা ও িবে�ষণকরা; 

৩। �িত�ােনর জন�িত িব�েয়র পিরমান কত�� হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 

৪। �িত�ােনর গেড় �িত� কম �কত�া/কম �চারীর জ� কত �য় হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 

৫। �িত�ােনর িনিদ �� পিরমান সংেযািজত �� �ি� করেত কত টাকা কম �কত�া/কম �চারী বাবদ খরচ হেয়েছ উহার  

পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 

৬। �িত�ােনর �ায়ী �লধন �বহােরর ফেল কত�� সংেযািজত �� �ি� হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 

৭। �িত�ােনর �িত টাকা �ায়ী �লধন �বহােরর মা�েম কত টাকার প� �মাট আয় হেয়েছ উহা পয �ােলাচনা ও 

িবে�ষণ করা । 

 
 
 
 
 
১ 



 
 

 
 

সংি�� সারাংশঃ  
   

এই সমী�ায় বাংলােদশ এে�া-�েসসর এেসািসেয়শন (বাপা) এর সদ��� িনব �ািচত �িত�ান স�েহর ২০১৪-

১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ সােলর �িত�ান িভি�ক �ম উৎপাদনশীলতা, সংেযািজত �ে�র মািজ�ন, জন�িত �মাট 

আয়, �িতেযািগতা�লক �ম �য়, গড় �ম �য় এবং �লধন উৎপাদনশীলতা পিরমাপ ও িবে�ষণ করা হেয়েছ। 

�িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান �েলার বছর িভি�ক গড় �ম উৎপাদনশীলতার �বণতা ও গড় �লধন উৎপাদনশীলতার 

�বণতা সারাংশ সারণী ও িচে�র মা�েম উপ�াপন করা হেয়েছ। 

 
ক) �িতেবদনাধীন বাংলােদশ এে�া-�েসসর এেসািসেয়শন (বাপা) এর সদ��� িনব �ািচত �িত�ােনর ২০১৪-১৫ 
সালেক িভি� বছর িবেবচনা কের ২০১৪-১৫ হেত ২০১৬-১৭ সােলর গড় �ম উৎপাদনশীলতার �বণতার �লনা করেল 
�দখা যায় �য �ম উৎপাদনশীলতা �ি� �পেয়েছ অথ �াৎ �ম উৎপাদনশীলতা �ি�র �বণতার ধারাবািহকতা র�া স�ব 
হেয়েছ । 
 
�িতেবদনাধীন বাংলােদশ এে�া-�েসসর এেসািসেয়শন (বাপা) এর সদ��� িনব �ািচত �িত�ান স�েহর সংেযািজত 

�ে� �ম উৎপাদনশীলতার �বণতা 
িভি� বছর ২০১৪-১৫=১০০ 

বছর গড় জনশি� 
(সং�া)  

গড় সংেযািজত 
�� 

(ল� টাকা)   

গড় �ম 
উৎপাদনশীলতা 

গড় �ম 
উৎপাদনশীলতার 

�বণতা 
২০১৪-১৫ ৯৫৩ ২৮০৪.৮৩ ২.৯৪ ১০০ 
২০১৫-১৬ ১০১৬ ৪২০৩.০৭ ৪.১৪ ১৪০.৮২ 
২০১৬-১৭ ১৩৫২ ৫৭৬৬.২০ ৪.২৬ ১৪৪.৮৯ 

 

 

২ 



 
 

 
 

খ)  �িতেবদনাধীন বাংলােদশ এে�া-�েসসর এেসািসেয়শন (বাপা) এর সদ��� িনব �ািচত �িত�ােনর ২০১৪-১৫ 
সালেক িভি� বছর িবেবচনা কের ২০১৪-১৫ হেত ২০১৬-১৭ সােলর �লধন উৎপাদনশীলতার �বণতার �লনা করেল 
�দখা যায় �য �লধন উৎপাদনশীলতা �ি� �পেয়েছ অথ �াৎ �লধন উৎপাদনশীলতা �ি�র �বণতার ধারাবািহকতা র�া 
স�ব হেয়েছ । 
 
�িতেবদনাধীন বাংলােদশ এে�া-�েসসর এেসািসেয়শন (বাপা) এর সদ��� িনব �ািচত �িত�ান স�েহর সংেযািজত 

�ে� �লধন উৎপাদনশীলতার �বণতা 
িভি� বছর ২০১৪-১৫=১০০ 

বছর গড় �হায়ী স�ি�  
(ল� টাকা) 

গড় সংেযািজত 
��  (ল� টাকা) 

গড় �লধন 
উৎপাদনশীলতা 

গড় �লধন 
উৎপাদনশীলতার 

�বণতা 
২০১৪-১৫ ৩৬৩১.৫৫ ২৮০৪.৮৩ ০.৭৭ ১০০ 
২০১৫-১৬ ৪৮৪২.৯৭ ৪২০৩.০৭ ০.৮৭ ১১২.৯৯ 
২০১৬-১৭ ৬২৩৭.০৬ ৫৭৬৬.২০ ০.৯২ ১১৯.৪৮ 
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�পািরশ : 
 

১। �িষ িশে�র উৎপাদনশীলতা ধারাবািহকভােব উ���খী রাখার জ� �েয়াজনীয় �েচ�া ও উে�াগ �হণ করেত 

হেব । এই লে�� �ব�াপনা ক��প�েক উৎপাদনশীলতার ��� স�েক� অব�ই সেচতন হেত হেব । একই 

সােথ কম �কত�া ও কম �চারীেদর উৎপাদনশীলতার �েয়াজনীয়তা ও �ফল স�েক� সেচতন করেত হেব এবং 

উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কায ��েম অংশ �হেণর জ� তােদরেক উ��ু করেত হেব । এখােন উে�� �য, উৎপাদন 

এবং উৎপাদনশীলতা এক নয়, উৎপাদন বাড়েল উৎপাদনশীলতা বােড় না, িক� উৎপাদনশীলতা বাড়েল 

উৎপাদন বােড়, পে�র �ণগত মান বজায় থােক, সহেজ �ভা�ার িনকট প� সরবরাহ করা স�ব হয় ।  

২। ধারাবািহকভােব উৎপাদনশীলতা পিরমাপ কের উৎপাদনশীলতার উ�য়েনর ��ে� বাধাস�হ িচি�ত করেত হেব 

এবং �িতকােরর �ব�া �হণ করেত হেব । 

৩। �পিরকি�তভােব উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কায ��ম পিরচালনার জ� সকল �িত�ােন উৎপাদনশীলতা উ�য়ন 

�কাষ গঠন করেত হেব। এই �কােষর কায ��ম িন��প হেত পােরঃ 

(ক) মািসক ও বাৎসিরক িভি�েত উৎপাদনশীলতা পিরমাপ করা ; 

(খ) উৎপাদনশীলতা উ�য়েন বাধাস�হ িচি�তকরণ  এবং �রীকরেণর �ব�া �হণ করা ;  

(গ) উৎপাদনশীলতা কম ��িচ �হণ বা বা�বায়েনর জ� মািসক সভার আেয়াজন করা ; 

(ঘ) এনিপও’র সহেযািগতায় কম �কত�া, কম �চারী ও �িমকেদর উৎপাদনশীলতা িবষেয় সেচতনতা �ি�র লে�� 
�িশ�ণ, কম �শালা ও আেলাচনা সভার আেয়াজন করা ; 

 

(ঙ) �িত বছর ২ অে�াবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস যথাযথভােব পালন করা এবং এ িদবস উপলে�� 
আেলাচনা সভার আেয়াজন করা ; 

 

(চ) �কান �িত�ােন উৎপাদনশীলতা �ে�র �কাটায় থাকেল �স �িত�ােন যিদ এনিপও’র মা�েম ৫-এস কম ��চী 
বা�বায়ন করা হয় তেব উ� �িত�ােন উৎপাদনশীলতা ১০-১৫% �ি� পায় । 

 

(ছ) উৎপাদনশীলতা �কান একক �েচ�ার ফল নয় । এটা এক� সংগ�ত �ি�য়া । �তরাং উৎপাদনশীলতা �ি�র 
লে�� কম �কত�া, কম �চারী ও �িমক-মািলকেদর মে� �স�ক� বজায় রাখেত হেব ; 

 

(জ) জনশি�র সেব �া� �বহার িনি�ত করা ; 

(ঝ) উৎপািদত প� বা �সবার সেব �া� মান িনি�ত করা ; এবং 

(ঞ) �িতেযািগতায় �েক থাকেত হেল অপচয় �রােধর মা�েম ও অিশ�জিনত �য় কিমেয় উৎপাদন �য় সব �িন� 

পয �ােয় �াস করেত হেব । 

 
 
 
৪ 



 
 

 
 

�য়ার �ড এ� �বভােরজ িলিমেটড 
 

 

   

                                
 
 
�িত�ান পিরিচিতঃ  

�য়ার �ড এ� �বভােরজ িলিমেটড এর �ধান কায �ালয় �য়ার �স�ার, ৪৮, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২ এবং 

কারখানা �মিরল �রাড, শালগাড়ীয়া, পাবনােত অবি�ত ।  উ� �িত�ান� ২০০১ সােল �িতি�ত হয় এবং একই সাল 

�থেক উৎপাদন �� কের । �িত�ান�র   িনেয়ািজত জনবল ২০১৪-১৫ সােল ২৫৬১ জন, ২০১৫-১৬ সােল ২৭২৫ জন 

এবং ২০১৬-১৭ সােল ৩১৬৩ জন। �িত�ান�র উৎপািদত প� হে� িবিভ� ধরেনর �ড়া মসলা, সিরষার �তল, িচিন�ড়া 

চাল, �ডলস ইত�ািদ । 

 

 

 

 

 

 

৫ 



 
 

 
 

�য়ার �ড এ� �বভােরজ িলিমেটড 
 

�াথিমক ত� িববরণীঃ                                                                                        (ল� টাকায়) 
                                                                                 
�. নং িববরণ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১ �ায়ী স�ি� ৭৯৫৪.৭৪ ৯০৬৪.৯২ ১০১০০.৭৬ 
২ �মাট জনশি� ২৫৬১ ২৭২৫ ৩১৬৩ 
৩ পে�র বািষ �ক িব�য় �� ৬২২২১.১৭ ৬৮৪১৩.৬৬ ৮৭৮৬৪.০৯ 
৪ পে�র সমাপনী ম�েদর �� ৮০৮.০৫ ৭৮৫.৯৬ ৪২৪.০৪ 
৫ পে�র �ারি�ক ম�েদর �� ৮৭৫.৫৪ ৮০৮.০৫ ২৮৩.৬২ 
৬ ম�দ �ে�র পিরবত�ন (৪-৫) -৬৭.৪৯ -২২.০৯ ১৪০.৪২ 
৭ বাই ��াডা�স ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৮ অ�া� উৎস হেত আয় ৫১৬.৫৩ ১১০৯.০৭ ১০২০.০৩ 
৯ �মাট আয় (৩+৬+৭+৮) ৬২৬৭০.২১ ৬৯৫০০.৬৪ ৮৯০২৪.৫৪ 
১০ ক�চামাল �য় বাবদ �য় ৪৪০৬৩.৭৫ ৫০৭৭৭.৭৫ ৬৪৭৮১.৩১ 
১১ কাচ�মােলর �ারি�ক ম�েদর �� ৪৩১৮.১৫ ৩৭৯৯.১৬ ৪৩৬৮.৫৭ 
১২ কাচ�মােলর সমাপনী ম�েদর �� ৩৭৯৯.১৬ ৫৭৮০.৭৫ ৬৪৩৪.৩৬ 
১৩ ম�দ �ে�র পিরবত�ন (১১-১২) ৫১৮.৯৯ -১৯৮১.৫৯ -২০৬৫.৭৯ 
১৪ �ালানী �য় ১৫৫.৮ ২৯৯.১৬ ৪৪২.৪৫ 
১৫ অিশ� জিনত �য় ৫৭৪২.৬৫ ৫৮১৪.১১ ৭৭১৭.৬৫ 
১৬ �য় স�হ (১০+১৩+১৪+১৫) ৫০৪৮১.১৯ ৫৪৯০৯.৪৩ ৭০৮৭৫.৬২ 
১৭ চলিত দােম সংেযািজত �� (৯-১৬) ১২১৮৯.০২ ১৪৫৯১.২১ ১৮১৪৮.৯২ 
১৮ �বতন ও ম�রী ৩১২৮.৮৫ ৩৩৭৭.৫৮ ৪৫৪৪.৪১ 
১৯ অবচয় ৯৭৩.৪৬ ১০২২.৬০ ১০১০.৬২ 
২০ অপাের�ং �িফট {১৭-(১৮+১৯)} ৮০৮৬.৭১ ১০১৯১.০৩ ১২৫৯৩.৮৯ 
২১ �দ ১৩.২২ ১.৪৯ ০.৬৮ 
২২ ভ�াট ও অ�া� কর ৫০৫৭.৯৮ ৫৫৭৩.৯৫ ৬৪৯৪.২২ 
২৩ লাভ ৬৪২১.৯৫ ৮১৭৮.০৪ ৯৪৫৬.২৪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

৬ 



 
 

 
 

সারণী-১ 
সংেযািজত �� ও ইহার উপা�স�হ 

                                                                                                                                        (ল� টাকায়) 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়   62670.21 69500.64 89024.54 
ক�চামাল ও অ�া� �য়          50481.19 54909.43 70875.62 
সংেযািজত ��                   12189.02 14591.21 18148.92 

 

সারণী -১ এ �য়ার �ড এ� �বভােরজ িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী 

পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, সংেযািজত �� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১৯.৭১% এবং 

২০১৬-১৭ সােল ৪৮.৯০% �ি� �পেয়েছ। িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় 

২০১৫-১৬ সােল ১০.৯০% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৪২.০৫% �ি� �পেয়েছ । ক�চামাল ও অ�া� �য় িভি� বৎসর 

২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৮.৭৭% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৪০.৪০% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� 

বাড়ােত হেল �মাট �েয়র ম� হেত ক�চামােলর অপচয় �রােধর মা�েম ও অিশ�জিনত �য় কিমেয় �মাট আয় �ি� 

করেত হেব। 

 
�য়ার �ড এ� �বভােরজ িলিমেটড   

িচে� সংেযািজত �ে�র উপা� 
                                                                    

 
 

 
 

     ৭ 



 
 

 
 

      িফগার-১.০ 

                              �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
        সংেযািজত �� 

    জনশি� 
            (�ম উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ×                             �মাট আয় 

                                       �মাট আয়                                                   �মাট জনশি� 
                                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                           (জন�িত �মাট আয় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �লনা�লক �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর 

স�দ �ি�র সাম��েক �ঝায় । ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােন সংেযািজত �ে�র 

মািজ�ন এবং জন�িত �মাট আয় �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ হেত �া� তে�র িভি�েত 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�মাট জনশি�         (সং�া) 2561 2725 3163 

সংেযািজত ��      
জনশি�   

4.76 5.35 5.74 

সংেযািজত ��                           
�মাট আয়  

19.45% 20.99% 20.39% 

�মাট আয়                    
�মাট জনশি�  

24.47 25.50 28.15 

 

সারণী-২ এ �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �ম 

উৎপাদনশীলতা  িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১২.৩৯% এবং ২০১৬-১৭ সােল ২০.৫৯% 

�ি� �পেয়েছ। সংেযািজত �ে� মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১.৫৪% এবং 

২০১৬-১৭ সােল ০.৯৪% �ি� �পেয়েছ । জন�িত �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 

৪.২১% এবং ২০১৬-১৭ সােল ১৫.০৪% �ি� �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতা কাি�ত পয �ােয় �ি� করেত হেল 

উৎপাদনসহ জন�িত �মাট আয় �ি� করেত হেব । 

             ৮ 
     

(ল� টাকায়) 

(%) 

(ল� টাকায়) 
 



 
 

 
 

      িফগার-১.১ 
                     �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র  অ�পাত 

       সংেযািজত �� 
  �ম �য়        

         (�িতেযািগতা�লক �ম �য় ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                           �ম �য় 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                                     (গড় �ম �য় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �িমেকর আ�পািতক �বতনেকই �ঝায় । 

অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �িত�ােনর �ম 

উৎপাদনশীলতা এবং গড় �িমেকর �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� তে�র 

িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৩ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 
সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 
 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ম �য়              (ল� টাকায়) 3128.85 3377.58 4544.41 
সংেযািজত ��   
�ম �য় 

3.90 4.32 3.99 

সংেযািজত ��             
জনশি�               

4.76 5.35 5.74 

�ম �য়                      
জনশি� 

1.22 1.24 1.44 

 
সারণী-৩ এ �য়ার �ড এ� �বভােরজ িলিমেটড এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত িবে�ষণ করা 

হেয়েছ । সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ 

সােল ১০.৭৭% এবং ২০১৬-১৭ সােল ২.৩১% �ি� �পেয়েছ। গড় �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় 

২০১৫-১৬ সােল ১.৬৪% এবং ২০১৬-১৭ সােল ১৮.০৩% �ি� �পেয়েছ। 

 
 
 
  ৯ 

(ল� টাকা) 

 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

সারণী-৪ 
উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ম �য়                               
�মাট জনশি� 

1.22 1.24 1.44 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

3.90 4.32 3.99 

�ম �য়                                    
সংেযািজত �� 

0.26 0.23 0.25 

 
সারণী-৪ এ �য়ার �ড এ� �বভােরজ িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 

িবে�ষেণ  �দখা যায় �য, জন�িত �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১.৬৪% এবং 
২০১৬-১৭ সােল ১৮.০৩% �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১৪-
১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১০.৭৭% এবং ২০১৬-১৭ সােল ২.৩১% �ি� �পেয়েছ। �ম �য় ও সংেযািজত 
�ে�র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১১.৫৪% এবং ২০১৬-১৭ সােল 
৩.৮৫% �াস �পেয়েছ। 

                     

 

                       

        িফগার-১.২ 

                           �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
       সংেযািজত �� 

   �হায়ী �লধন        
           (�লধন উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                        �হায়ী �লধন 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                             (�হায়ী �লধেনর ইনেটনিস� ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর মা�ােক �ঝায় । এর �ন��তা িনভ �র কের �ম  

উৎপাদনীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র বা জন�িত �ায়ী �লধেনর উপর যাহা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ। 
�লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৫ এ �দখােনা হল । 
 

 
 

১০ 

(ল� টাকায়) 

 

 

 



 
 

 
 

সারণী-৫ 
 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ায়ী �লধন          (ল� টাকায়) 7954.74 9064.92 10100.76 
সংেযািজত ��          
�হায়ী �লধন   

1.53 1.61 1.80 

 সংেযািজত ��                  
 জনশি� 

4.76 5.35 5.74 

 �হায়ী �লধান           
�মাট জনশি� 

3.11 3.33 3.19 

 
সারণী -৫ এ �য়ার �ড এ� �বভােরজ িলিমেটড এর �লধন উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী 

পয �েব�েণ  �দখা যায় �য, �লধন উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 
৫.২৩% এবং ২০১৬-১৭ সােল ১৭.৬৫% �ি� �পেয়েছ। �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর 
�লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১২.৩৯% এবং ২০১৬-১৭ সােল ২০.৫৯% �ি� �পেয়েছ। �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র ��ে� 
িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৭.০৭% এবং ২০১৬-১৭ সােল ২.৫৭% �ি� �পেয়েছ। �িত�ােন 
িনেয়ািজত জনশি� এবং �লধনেক দ�তা�ণ � ও কায �করভােব �বহােরর মা�েম সংেযািজত �� �ি� �ব �ক �ম 
উৎপাদনশীলতা ও �লধন উৎপাদনশীলতা �ি� করা �েয়াজন ।     

 
      িফগার-১.৩ 

                                 �িফ�িবিল� অ�পাত 
       অপাের�ং �িফট 

   �হায়ী �লধন        
                (�িফ�িবিল� ) 
 

 

                                     অপাের�ং �িফট                 x                         �মাট আয় 

                                      �মাট আয়                                                   �ায়ী �লধন 
                                (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                        (�লধন টান �ওভার ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�িফ�িবিল� অ�পাত বলেত অপাের�ং �িফট এবং �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝায় । এ অ�পাত িনেদ �শ 

কের �য, িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টান �ওভার এবং 
অপাের�ং �িফট মািজ�ন �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ । �িফ�িবিল� ত� সারণী-৬ এ �দখােনা 
হল।  

১১ 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

 



 
 

 
 

সারণী-৬ 
�িফ�িবিল� (�া� তে�র িভি�েত) 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
অবচয়                       (ল� টাকায়) 973.46 1022.60 1010.62 
অপাের�ং �িফট         (ল� টাকায়) 8086.71 10191.03 12593.89 
অপাের�ং �িফট       
�হায়ী �লধন 

101.66% 112.42% 124.68% 

অপাের�ং �িফট       
 �মাট আয় 

12.90% 14.66% 14.15% 

�মাট আয়            
�হায়ী �লধন 

7.88 7.67 8.81 

 

সারণী-৬ এ �য়ার �ড এ� �বভােরজ িলিমেটড এর �িফ�িবিল� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী িবে�ষেণ 

�দখা যায় �য, অপাের�ং �িফট িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২৬.০২% এবং ২০১৬-১৭ 

সােল ৫৫.৭৪% �ি� �পেয়েছ । �িফ�িবিল� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১০.৭৬% এবং 

২০১৬-১৭ সােল ২৩.০২% �ি� �পেয়েছ । অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় 

২০১৫-১৬ সােল ১.৭৬% এবং ২০১৬-১৭ সােল ১.২৫% �ি� �পেয়েছ। �লধন টান �ওভােরর ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-

১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২.৬৬% �াস এবং ২০১৬-১৭ সােল ১১.৮০% �ি� �পেয়েছ। িব�য়ল� আয় �ি�র 

মা�েম অপাের�ং �িফট  ও �িফ�িবিল� �ি� করা �েয়াজন।  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১২ 

           % 

           % 

 



 
 

 
 

�মিরিডয়ান �ডস িলিমেটড 

   

 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ  
 

�মিরিডয়ান �ডস িলিমেটড এর �ধান কায �ালয় ১৩৬৭, িসিডএ এ�ািভিনউ, নািসরাবাদ, চ��াম এবং কারখানা 

�ট নং এ ৫৮-৫৯, িবিসক িশ� এলাকা, কা�র ঘাট, চ��ােম অবি�ত ।  উ� �িত�ান� ১৯৯৮ সােল �িতি�ত হয় 

এবং একই সাল �থেক উৎপাদন �� কের । �িত�ান�র   িনেয়ািজত জনবল ২০১৪-১৫ সােল ৩১৬ জন, ২০১৫-১৬ 

সােল ৩৩৮ জন এবং ২০১৬-১৭ সােল ৪০৬ জন। �িত�ান�র উৎপািদত প� হে� িবিভ� ধরেনর িচপস, ক�াি�, 

চকেলট, িনমিক, মটর ভাজা, �াং� বার এবং িবিভ� �ি�য়াজাতকরণ �ভা� প�।   

 
 
 
 
 

১৩ 



 
 

 
 

�মিরিডয়ান �ডস িলিমেটড 
 

�াথিমক ত� িববরণীঃ                                                                                        (ল� টাকায়) 
 

�. নং িববরণ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১ �ায়ী স�ি� ২৮৬৬.৯১ ৩০২৬.৭৬ ৩৩৫৬.৮৬ 

২ �মাট জনশি� ৩১৬ ৩৩৮ ৪০৬ 

৩ পে�র বািষ �ক িব�য় �� ২৬২২.৯৮ ২৩৩৩.৬৯ ৩১৮৬.৯৫ 

৪ পে�র সমাপনী ম�েদর �� ৪৬.৪৮ ১১.৩৩ ২.৭৬ 

৫ পে�র �ারি�ক ম�েদর �� ৩.২১ ৪৬.৪৮ ১১.৩৩ 

৬ ম�দ �ে�র পিরবত�ন (৪-৫) ৪৩.২৭ -৩৫.১৫ -৮.৫৭ 

৭ বাই ��াডা�স ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৮ অ�া� উৎস হেত আয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৯ �মাট আয় (৩+৬+৭+৮) ২৬৬৬.২৫ ২২৯৮.৫৪ ৩১৭৮.৩৮ 

১০ ক�চামাল �য় বাবদ �য় ২৭৯৪.২৬ ২০২৯.৯ ২৬৭৮.৪২ 

১১ কাচ�মােলর �ারি�ক ম�েদর �� ৬৮৮.৯২ ১৪০.২৬ ৩৮৪.১৫ 

১২ ক�চামােলর সমাপনী ম�েদর �� ১৪০.২৬ ৩৮৪.১৫ ২২৫.৭৬ 

১৩ ম�দ �ে�র পিরবত�ন (১১-১২) ৫৪৮.৬৬ -২৪৩.৮৯ ১৫৮.৩৯ 

১৪ �ালানী �য় ১৭০.৮৬ ৪১.৯২ ৫৭.২৪ 

১৫ অিশ� জিনত �য় ৫৮৫.১৬ ৬৩৯.৯৪ ৮৭৩.৯২ 

১৬ �য় স�হ (১০+১৩+১৪+১৫) ৪০৯৮.৯৪ ২৪৬৭.৮৭ ৩৭৬৭.৯৭ 

১৭ চলিত দােম সংেযািজত �� (৯-১৬) -১৪৩২.৬৯ -১৬৯.৩৩ -৫৮৯.৫৯ 

১৮ �বতন ও ম�রী ২৭৫.৭২ ৩২২.৭৬ ৪৪০.৭৭ 

১৯ অবচয় ২৮৩.৭০ ২৩৬.২৫ ১৮৫.৪৭ 

২০ অপাের�ং �িফট {১৭-(১৮+১৯)} -১৯৯২.১১ -৭২৮.৩৪ -১২১৫.৮৩ 

২১ �দ ৩৩১.৭২ ৩৩৫.৯৪ ৩৫১.৪২ 

২২ ভ�াট ও অ�া� কর ৪২৬.১৮ ৬১৩.৬৩ ৮৩৭.৯৯ 

২৩ �িত ১৫৭.৯৯ ৮৯.৯০ ৫০.৬৬ 
 
 
 
 
 

১৪ 



 
 

 
 

সারণী-১ 
সংেযািজত �� ও ইহার উপা�স�হ 

                                                                                                                                   (ল� টাকায়) 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়   2666.25 2298.54 3178.38 
ক�চামাল ও অ�া� �য়          4098.94 2467.87 3767.97 
সংেযািজত ��                   -1432.69 -169.33 -589.59 

 

সারণী -১ এ �মিরিডয়ান �ডস িলিমেটড  এর সংেযািজত �� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনায় 

�দখা যায় �য, সংেযািজত �� �েত�ক বছর ঋণা�ক অব�া িব�মান । ঋণা�ক সংেযািজত �� িভি� বৎসর ২০১৪-

১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৮৮.১৮% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৫৮.৮৫% �ি� �পেয়েছ। িব�য় ও অ�া� উৎস 

হেত আয় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১৩.৭৯% �াস এবং ২০১৬-১৭ সােল ১৯.২১% �ি� 

�পেয়েছ । ক�চামাল ও অ�া� �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৩৯.৭৯% এবং ২০১৬-১৭ 

সােল ৮.০৭% �াস �পেয়েছ । �িত�ান�র সংেযািজত �� ঋণা�ক অব�ায় িবরাজ করেছ । সংেযািজত �ে�র 

পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, উৎপািদত পে�র �লনায় অিধক হাের ক�চামাল ও অিশ�জিনত �য় �বিশ হেয়েছ । এ 

�থেক উে�ারেণর উপায় হেলা ক�চামােলর অপচয় �াস ও অিশ�জিনত �য় কমােত হেব । �িত�ান�েক লাভজনক 

�িত�ােন পিরণত করেত হেল কম�েদর উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ধারণা থাকেত হেব । সংেযািজত �� �ি� ছাড়া �কান 

�িত�ানই লাভজনক �িত�ােনর �ােন �পৗঁছােত পাের না । িশ� �িত�ান �িকেয় রাখেত হেল সংেযািজত �� �ি� 

করেত হেব ।  

�মিরিডয়ান �ডস িলিমেটড    
িচে� সংেযািজত �ে�র উপা� 

 

     
    ১৫ 



 
 

 
 

       িফগার-১.০ 

                               �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
          সংেযািজত �� 

      জনশি� 
            ( �ম উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ×                            �মাট আয় 

                                       �মাট আয়                                                   �মাট জনশি� 
                             (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                           (জন�িত �মাট আয় ) 

ফাইি�ংসঃ  
�ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �লনা�লক �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর 

স�দ �ি�র সাম��েক �ঝায় । ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােন সংেযািজত �ে�র 

মািজ�ন এবং জন�িত �মাট আয় �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ হেত �া� তে�র িভি�েত 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�মাট জনশি�         (সং�া) 316 338 406 

সংেযািজত ��      
জনশি�   

-4.53 -0.50 -1.45 

সংেযািজত ��                           
�মাট আয়  

-53.73% -7.37% -18.55% 

�মাট আয়                    
�মাট জনশি�  

8.44 6.80 7.83 

 

সারণী-২ এ �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �ম 

উৎপাদনশীলতা  িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৮৮.৯৬% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৬৭.৯৯% 

�ি� �পেয়েছ। সংেযািজত �ে� মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৪৬.৩৬% 

এবং ২০১৬-১৭ সােল ৩৫.১৮% �ি� �পেয়েছ । জন�িত �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ 

সােল ১৯.৪৩% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৭.২৩% �াস �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতা কাি�ত পয �ােয় �ি� করেত হেল 

উৎপাদনসহ জন�িত �মাট আয় �ি� করেত হেব । 

 
       ১৬ 

(ল� টাকায়) 

(%) 

(ল� টাকায়) 
 



 
 

 
 

                                                                               িফগার-১.১ 
                         �িতেযািগতা �ম �েয়র  অ�পাত 

    সংেযািজত �� 
  �ম �য়        

         (�িতেযািগতা�লক �ম �য় ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                           �ম �য় 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                                     (গড় �ম �য় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �িমেকর আ�পািতক �বতনেকই �ঝায় । 

অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �িত�ােনর �ম 

উৎপাদনশীলতা এবং গড় �িমেকর �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� তে�র 

িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৩ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-৩ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ম �য়              (ল� টাকায়) 275.72 322.76 440.77 
সংেযািজত ��   
�ম �য় 

-5.20 -0.52 -1.34 

সংেযািজত ��             
জনশি�               

-4.53 -0.50 -1.45 

�ম �য়                      
জনশি� 

0.87 0.95 1.09 

 
সারণী-৩ এ �মিরিডয়ান �ডস িলিমেটড এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 

৯০.০০% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৭৪.২৩% �ি� �পেয়েছ। গড় �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-

১৬ সােল ৯.২০% এবং ২০১৬-১৭ সােল ২৫.২৯% �ি� �পেয়েছ।    

 
 
১৭ 

(ল� টাকায়) 

 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

 সারণী-৪ 
উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ম �য়                               
�মাট জনশি� 

0.87 0.95 1.09 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

-5.20 -0.52 -1.34 

�ম �য়                                    
সংেযািজত �� 

-0.19 -1.91 -0.75 

 
সারণী-৪ এ �মিরিডয়ান �ডস িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 

িবে�ষেণ  �দখা যায় �য, জন�িত �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৯.২০% এবং 
২০১৬-১৭ সােল ২৫.২৯% �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১৪-
১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৯০.০০% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৭৪.২৩% �ি� �পেয়েছ। �ম �য় ও সংেযািজত 
�ে�র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৯০০.০০% এবং ২০১৬-১৭ সােল 
২৯৪.৭৪% �াস �পেয়েছ। 

                     

                       

                                                                     িফগার-১.২ 

                           �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
      সংেযািজত �� 

   �হায়ী �লধন        
           (�লধন উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                       �হায়ী �লধন 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                             (�হায়ী �লধেনর ইনেটনিস� ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর মা�ােক �ঝায় । এর �ন��তা িনভ �র কের �ম  

উৎপাদনীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র বা জন�িত �ায়ী �লধেনর উপর যাহা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ। 
�লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৫ এ �দখােনা হল । 
 
 
 

১৮ 
 

(ল� টাকায়) 
 

 

 



 
 

 
 

সারণী-৫ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ায়ী �লধন          (ল� টাকায়) 2866.91 3026.76 3356.86 
সংেযািজত ��          
�হায়ী �লধন   

-0.50 -0.06 -0.18 

 সংেযািজত ��                  
 জনশি� 

-4.53 -0.50 -1.45 

 �হায়ী �লধান           
�মাট জনশি� 

9.07 8.95 8.27 

 
সারণী-৫ এ �মিরিডয়ান �ডস িলিমেটড এর �লধন উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ  

�দখা যায় �য, ঋণা�ক �লধন উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 
৮৮.০০% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৬৪.০০% �ি� �পেয়েছ। ঋণা�ক �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ 
সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৮৮.৯৬% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৭৪.৮৩% �ি� �পেয়েছ। �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র 
��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১.৩২% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৮.৮২% �াস �পেয়েছ। 
�িত�ােন িনেয়ািজত জনশি� এবং �লধনেক দ�তা�ণ � ও কায �করভােব �বহােরর মা�েম ঋণা�ক সংেযািজত �� 
�থেক পিরবত�েনর মা�েম �ম উৎপাদনশীলতা ও �লধন উৎপাদনশীলতা �ি� করা �যেত পাের ।  
  

 
 

        িফগার-১.৩ 

                                 �িফ�িবিল� অ�পাত 
              অপাের�ং �িফট 

          �হায়ী �লধন        
                (�িফ�িবিল� ) 
 

 

                                     অপাের�ং �িফট                 x                         �মাট আয় 

                                      �মাট আয়                                                   �ায়ী �লধন 
                                (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                        (�লধন টান �ওভার ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�িফ�িবিল� অ�পাত বলেত অপাের�ং �িফট এবং �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝায় । এ অ�পাত িনেদ �শ 

কের �য, িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টান �ওভার এবং 
অপাের�ং �িফট মািজ�ন �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ । �িফ�িবিল� ত� সারণী-৬ এ �দখােনা 
হল।  

 ১৯ 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

 



 
 

 
 

সারণী-৬ 
 

 �িফ�িবিল� (�া� তে�র িভি�েত) 
 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
অবচয়                 (ল� টাকায়) 283.70 236.25 185.47 
অপাের�ং �িফট    (ল� টাকায়) -1992.11 -728.34 -1215.83 
অপাের�ং �িফট       
�হায়ী �লধন 

-69.49% -24.06% -36.22% 

অপাের�ং �িফট       
 �মাট আয় 

-74.72% -31.69% -38.25% 

�মাট আয়            
�হায়ী �লধন 

0.93 0.76 0.95 

 

সারণী-৬ এ �মিরিডয়ান �ডস িলিমেটড এর �িফ�িবিল� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

ঋণা� অপাের�ং �িফট িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৬৩.৪৪% এবং ২০১৬-১৭ সােল 

৩৮.৯৭% �ি� �পেয়েছ । ঋণা�ক �িফ�িবিল� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৪৫.৪৩% 

এবং ২০১৬-১৭ সােল ৩৩.২৭% �ি� �পেয়েছ । ঋণা�ক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ 

সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৪৩.০৩% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৩৬.৪৭% �ি� �পেয়েছ। �লধন টান �ওভােরর ��ে� 

িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১৮.২৮% �াস এবং ২০১৬-১৭ সােল ২.১৫% �ি� �পেয়েছ। 

�েয়র পিরমান �াস �ব �ক িব�য়ল� আয় �ি�র মা�েম অপাের�ং �িফট  ও �িফ�িবিল� �ি� করা যায়। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

২০ 
 
 

% 
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��শ �ডস িলিমেটড 

 

 

 
 
�িত�ান পিরিচিতঃ  
 

��শ �ড� িলিমেটড �িত�ান� ইলাই�র, ই� �পসা, �লনােত অবি�ত ।  উ� �িত�ান� ১৯৯৪ সােল 

�িতি�ত হয় এবং ১৯৯৫ সাল �থেক �ি�য়াজাতকরণ �� কের । �িত�ান�র   িনেয়ািজত জনবল ২০১৪-১৫ সােল 

২০০ জন, ২০১৫-১৬ সােল ১৯০ জন এবং ২০১৬-১৭ সােল ১৭০ জন। �িত�ান�র উৎপািদত প� হে� িচংিড় ও মৎ� 

�ি�য়াজাত ও িহমািয়তকরণ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

২১ 



 
 

 
 

 

��শ �ডস িলিমেটড 
 

�াথিমক ত� িববরণীঃ                                                                                        (ল� টাকায়) 

�. নং িববরণ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

১ �ায়ী স�ি� ২.০৯ ২.০৯ 

২ �মাট জনশি� ২০০ ১৯০ 

৩ পে�র বািষ �ক িব�য় �� ১৪৮৫৮.৩৯ ১০৯১২.৯৪ 

৪ পে�র সমাপনী ম�েদর �� ৫৬৬০.৫৭ ৫১১৮.১৩ 

৫ পে�র �ারি�ক ম�েদর �� ৪৭৪৫.৯৪ ৫৬৬০.৫৭ 

৬ ম�দ �ে�র পিরবত�ন (৪-৫) ৯১৪.৬৩ -৫৪২.৪৪ 

৭ বাই ��াডা�স ০.০০ ০.০০ 

৮ অ�া� উৎস হেত আয় ৬.৩০ ৪.১৬ 

৯ �মাট আয় (৩+৬+৭+৮) ১৫৭৭৯.৩২ ১০৩৭৪.৬৬ 

১০ ক�চামাল �য় বাবদ �য় ১৪৭৩৪.১ ৯৬৭৯.৫২ 

১১ ক�চামােলর �ারি�ক ম�েদর �� ০.০০ ০.০০ 

১২ ক�চামােলর সমাপনী ম�েদর �� ০.০০ ০.০০ 

১৩ ম�দ �ে�র পিরবত�ন (১১-১২) ০.০০ ০.০০ 

১৪ �ালানী �য় ৭.৩৫ ৫.৫৭ 

১৫ অিশ� জিনত �য় ৪১১.৩৬ ২৭১.২২ 

১৬ �য় স�হ (১০+১৩+১৪+১৫) ১৫১৫২.৮১ ৯৯৫৬.৩১ 

১৭ চলিত দােম সংেযািজত �� (৯-১৬) ৬২৬.৫১ ৪১৮.৩৫ 

১৮ �বতন ও ম�রী ১৬৯.০৭ ১২৪.০৩ 

১৯ অবচয় ৬০.২২ ৫৭.১৪ 

২০ অপাের�ং �িফট {১৭-(১৮+১৯)} ৩৯৭.২২ ২৩৭.১৮ 

২১ �দ ৫২৭.৪০ ৫১৭.৬৭ 

২২ ভ�াট ও অ�া� কর ১৫২.০০ ৯১.০৫ 

২৩ লাভ ২৯৯.৯৩ ১৩৩.৭৯ 
 

 

 

২২ 

 



 
 

 
 

সারণী-১  

সংেযািজত �� ও ইহার উপা�স�হ 
                                                                                                          (ল� টাকা) 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়   15779.32 10374.66 
ক�চামাল ও অ�া� �য়          15152.81 9956.31 
সংেযািজত ��                   626.51 418.35 

 

সারণী -১ এ ��শ �ড� িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনায় �দখা যায়  

�য, সংেযািজত �� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৩৩.২৩% �াস �পেয়েছ। িব�য় ও অ�া� 

উৎস হেত আয় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৩৪.২৫% �াস �পেয়েছ । ক�চামাল ও অ�া� 

�য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৩৪.২৯% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �� বাড়ােত হেল 

�মাট �ব�ত ক�চামাল ও অিশ�জিনত �য় আ�পািতক হাের কিমেয় �মাট আয় �ি� করেত হেব । �িত�ান�র 

সংেযািজত �� পয �ােলাচনা কের �দখা যায় �য আশা��প সংেযািজত �� �ি� পায়িন । অথ �াৎ �িয়ত ক�চামােলর 

�লনায় উৎপাদন কম । তাছাড়া অিধক হাের অিশ�জিনত �য় হে�, যা �িত�ােন উৎপাদনশীলতা �ি�েত �িতব�কতা 

�ি� হে� ।  উৎপাদনশীলতা �ি� ছাড়া �কান �িত�ান �িতেযািগতায় �েক থাকেত পাের না । তাই উৎপাদনশীলতা 

�ি�র জ� �িত�ােন িনেয়ািজত কম�েক উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�েণর মা�েম দ�কের অপচয় �রােধর মা�েম 

�েয়াজনীয় কায ��ম �হণ করেত হেব ।  

 
��শ �ড� িলিমেটড   

িচে� সংেযািজত �ে�র উপা� 

           
 

       

        ২৩ 



 
 

 
 

       িফগার-১.০ 

                             �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
     সংেযািজত �� 

  জনশি� 
            (�ম উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ×                             �মাট আয় 

                                       �মাট আয়                                                   �মাট জনশি� 
                                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                           (জন�িত �মাট আয় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �লনা�লক �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর 

স�দ �ি�র সাম��েক �ঝায় । ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােন সংেযািজত �ে�র 

মািজ�ন এবং জন�িত �মাট আয় �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ হেত �া� তে�র িভি�েত 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

�মাট জনশি�         (সং�া) 200 190 

সংেযািজত ��      
জনশি�   

3.13 2.20 

সংেযািজত ��                           
�মাট আয়  

3.97% 4.03% 

�মাট আয়                    
�মাট জনশি�  

78.90 54.60 

 

সারণী-২ এ �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �ম 

উৎপাদনশীলতা  িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২৯.৭১% �াস �পেয়েছ। সংেযািজত �ে� 

মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ০.০৬% �ি� �পেয়েছ । জন�িত �মাট আয় 

িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৩০.৮০% �াস �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতা কাি�ত পয �ােয় 

�ি� করেত হেল উৎপাদন �য় �াস কের জন�িত �মাট আয় �ি� করেত হেব । 

 
       ২৪ 
 

(ল� টাকায়) 

(%) 

(ল� টাকায়) 
 



 
 

 
 

      িফগার-১.১ 
                          �িতেযািগতা �ম �েয়র  অ�পাত 

    সংেযািজত �� 
  �ম �য়        

         (�িতেযািগতা�লক �ম �য় ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                           �ম �য় 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                                     (গড় �ম �য় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �িমেকর আ�পািতক �বতনেকই �ঝায় । 

অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �িত�ােনর �ম 

উৎপাদনশীলতা এবং গড় �িমেকর �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� তে�র 

িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৩ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 

সারণী-৩ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

 
 
সারণী-৩ এ ��শ �ড� িলিমেটড এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । সারণী 

পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৯.১৬% 

�াস �পেয়েছ। গড় �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২৩.৫৩% �াস �পেয়েছ।    

    
 
 
২৫ 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
�ম �য়              (ল� টাকায়) 169.07 124.03 
সংেযািজত ��   
�ম �য় 

3.71 3.37 

সংেযািজত ��             
জনশি�               

3.13 2.20 

�ম �য়                      
জনশি� 

0.85 0.65 

(ল� টাকায়) 

 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

 সারণী-৪ 
উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
�ম �য়                               
�মাট জনশি� 

0.85 0.65 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

3.71 3.37 

�ম �য়                                    
সংেযািজত �� 

0.27 0.30 

 
সারণী-৪ এ ��শ �ড� িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� িবে�ষেণ  

�দখা যায় �য, জন�িত �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২৩.৫৩% �াস �পেয়েছ। 
অপরিদেক সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 
৯.১৬% �াস �পেয়েছ। �ম �য় ও সংেযািজত �ে�র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ 
সােল ১১.১১% �ি� �পেয়েছ। 

                     

                     

      িফগার-১.২ 

                          �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
     সংেযািজত �� 

    �হায়ী �লধন        
           (�লধন উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                       �হায়ী �লধন 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                             (�হায়ী �লধেনর ইনেটনিস� ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর মা�ােক �ঝায় । এর �ন��তা িনভ �র কের �ম  

উৎপাদনীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র বা জন�িত �ায়ী �লধেনর উপর যাহা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ। 
�লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৫ এ �দখােনা হল । 
 
 
 
 
 

২৬ 

(ল� টাকায়) 
 

 

 



 
 

 
 

সারণী-৫ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
�ায়ী �লধন          (ল� টাকায়) 2.09 2.09 
সংেযািজত ��          
�হায়ী �লধন   

299.77 200.17 

 সংেযািজত ��                  
 জনশি� 

3.13 2.20 

 �হায়ী �লধান           
�মাট জনশি� 

0.01 0.01 

 
সারণী-৫ এ ��শ �ড� িলিমেটড এর �লধন উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ  �দখা 

যায় �য, �লধন উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৩৩.২৩% �াস 
�পেয়েছ। �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২৯.৭১% �াস �পেয়েছ। 
�ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ি�হর অব�ায় িছল। 
�িত�ােন িনেয়ািজত জনশি� এবং �লধনেক দ�তা�ণ � ও কায �করভােব �বহােরর মা�েম সংেযািজত �� �ি� �ব �ক 
�ম উৎপাদনশীলতা ও �লধন উৎপাদনশীলতা �ি� করা �েয়াজন।     

 
 

      িফগার-১.৩ 

                                 �িফ�িবিল� অ�পাত 
     অপাের�ং �িফট 

    �হায়ী �লধন        
                (�িফ�িবিল� ) 
 

 

                                     অপাের�ং �িফট                 x                         �মাট আয় 

                                      �মাট আয়                                                   �ায়ী �লধন 
                                (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                        (�লধন টান �ওভার ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�িফ�িবিল� অ�পাত বলেত অপাের�ং �িফট এবং �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝায় । এ অ�পাত িনেদ �শ 

কের �য, িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টান �ওভার এবং 
অপাের�ং �িফট মািজ�ন �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ । �িফ�িবিল� ত� সারণী-৭ এ �দখােনা 
হল।  

 
 

২৭ 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

 



 
 

 
 

সারণী-৬ 
�িফ�িবিল� (�া� তে�র িভি�েত) 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
অবচয় (ল� টাকায়) 60.22 57.14 
অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) 397.22 237.18 
অপাের�ং �িফট       
�হায়ী �লধন 

19005.74% 11348.33% 

অপাের�ং �িফট       
 �মাট আয় 

2.52% 2.29% 

�মাট আয়            
�হায়ী �লধন 

7549.91 4963.95 

 

সারণী-৬ এ �মিরিডয়ান �ডস িলিমেটড এর �িফ�িবিল� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

অপাের�ং �িফট িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৪০.২৯% �াস �পেয়েছ । �িফ�িবিল� িভি� 

বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৭৬৫৭.৪১% �াস �পেয়েছ । অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� িভি� 

বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ০.২৩% �াস �পেয়েছ। �লধন টান �ওভােরর ��ে� িভি� বৎসর 

২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৩৪.২৫% �াস �পেয়েছ। িব�য়ল� আয় �ি�র মা�েম অপাের�ং �িফট  ও 

�িফ�িবিল� �ি� করা �েয়াজন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

২৮ 

% 

% 

 



 
 

 
 

 
িকেষায়ান ��াকস িলিমেটড 

 

 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ  
িকেষায়ান ��াকস িলিমেটড এর �ধান কায �ালয় আ�-সালাম টাওয়ার, ৫৭, আ�াবাদ বা/এ, চ��াম এবং 

কারখানা �ট নং এ ৬-৭, �ক-িব, িবিসক িশ� এলাকা, �ষালশহর, নািসরাবাদ, চ��ােম অবি�ত ।  উ� �িত�ান� 

২০০৫ সােল �িতি�ত হয় এবং একই সাল �থেক উৎপাদন �� কের । �িত�ান�র িনেয়ািজত জনবল ২০১৪-১৫ সােল 

৭৩০ জন, ২০১৫-১৬ সােল ৫২০ জন এবং ২০১৬-১৭ সােল ৮৪০ জন। �িত�ান�র উৎপািদত প� হে� িবিভ� ধরেনর 

িব�ট, �কক, ক�াি� ও �সমাই। 

 

 
 
 
 
 
 

২৯ 



 
 

 
 

িকেষায়ান ��াকস িলিমেটড 
 

�াথিমক ত� িববরণীঃ                                                                                        (ল� টাকায়) 
 

�. নং িববরণ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১ �ায়ী স�ি� ৩৩৭৩.৪৬ ৩৩৩২.২২ ৩৫৭৭.১১ 

২ �মাট জনশি� ৭৩০ ৫২০ ৮৪০ 

৩ পে�র বািষ �ক িব�য় �� ৩৬৪৪.০৬ ২২৫১.৩০ ৪৩০০.০০ 

৪ পে�র সমাপনী ম�েদর �� ১৩.৩৮ ১১.৮৮ ১৪.৬২ 

৫ পে�র �ারি�ক ম�েদর �� ২০.৫৬ ১৩.৩৮ ১১.৪৯ 

৬ ম�দ �ে�র পিরবত�ন (৪-৫) -৭.১৮ -১.৫০ ৩.১৩ 

৭ বাই ��াডা�স ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৮ অ�া� উৎস হেত আয় ০.০০ ৭.২৫ ০.০০ 

৯ �মাট আয় (৩+৬+৭+৮) ৩৬৩৬.৮৮ ২২৫৭.০৫ ৪৩০৩.১৩ 

১০ ক�চামাল �য় বাবদ �য় ২২৫৮.৮৬ ১৪৫৩.৮৯ ২৮৩২.১১ 

১১ কাচ�মােলর �ারি�ক ম�েদর �� ৫১.৭৪ ৭৩.৬৮ ৫৩.৪ 

১২ কাচ�মােলর সমাপনী ম�েদর �� ৭৩.৬৮ ৫৩.৪ ২৭.৬২ 

১৩ ম�দ �ে�র পিরবত�ন (১১-১২) -২১.৯৪ ২০.২৮ ২৫.৭৮ 

১৪ �ালানী �য় ২৬.৭৪ ১৩.৩৭ ২৮.৪৩ 

১৫ অিশ� জিনত �য় ৩২৩.১১ ২২৯.৯১ ৩২৮.৫৫ 

১৬ �য় স�হ (১০+১৩+১৪+১৫) ২৫৮৬.৭৭ ১৭১৭.৪৫ ৩২১৪.৮৭ 

১৭ চলিত দােম সংেযািজত �� (৯-১৬) ১০৫০.১১ ৫৩৯.৬০ ১০৮৮.২৬ 

১৮ �বতন ও ম�রী ২৮০.৮২ ১৪০.৪০ ৩৩১.৮৭ 

১৯ অবচয় ৩৪৭.৭৮ ১৬৫.০৬ ১৭৮.১১ 

২০ অপাের�ং �িফট {১৭-(১৮+১৯)} ৪২১.৫১ ২৩৪.১৪ ৫৭৮.২৮ 

২১ �দ ২৭৪.৯৮ ১৬৫.৫১ ২০৪.৬২ 

২২ ভ�াট ও অ�া� কর ৪৩.৯৯ ২০.৬৭ ৪৫.৬২ 

২৩ লাভ ১২৫.৬৯ ৫৯.০৮ ১২১.২২ 
 

 
 
 

৩০ 



 
 

 
 

 
সারণী-১ 

সংেযািজত �� ও ইহার উপা�স�হ 
                                                                                                                                   (ল� টাকায়) 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়   3636.88 2257.05 4303.13 
ক�চামাল ও অ�া� �য়          2586.77 1717.45 3214.87 
সংেযািজত ��                   1050.11 539.60 1088.26 

 
সারণী -১ এ িকেষায়ান ��াকস িলিমেটড  এর সংেযািজত �� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনায় 

�দখা যায় �য সংেযািজত �� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৪৮.৬১% �াস এবং ২০১৬-১৭ 

সােল ৩.৬৩% �ি� �পেয়েছ। িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 

৩৭.৯৪% �াস এবং ২০১৬-১৭ সােল ১৮.৩২% �ি� �পেয়েছ । ক�চামাল ও অ�া� �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর 

�লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৩৩.৬১% �াস এবং ২০১৬-১৭ সােল ২৪.২৮% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� বাড়ােত হেল 

�মাট �েয়র ম� হেত আ�পািতক হাের ক�চামােলর অপচয় �রাধ ও অিশ�জিনত �য় কিমেয় �মাট আয় �ি� করেত 

হেব।  

 

িকেষায়ান ��াকস িলিমেটড     
িচে� সংেযািজত �ে�র উপা� 

 

     
   

 ৩১ 



 
 

 
 

       িফগার-১.০ 

                               �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
          সংেযািজত �� 

      জনশি� 
            ( �ম উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ×                            �মাট আয় 

                                       �মাট আয়                                                   �মাট জনশি� 
                             (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                           (জন�িত �মাট আয় ) 

ফাইি�ংসঃ  
�ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �লনা�লক �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর 

স�দ �ি�র সাম��েক �ঝায় । ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােন সংেযািজত �ে�র 

মািজ�ন এবং জন�িত �মাট আয় �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ হেত �া� তে�র িভি�েত 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�মাট জনশি�         (সং�া) 730 520 840 

সংেযািজত ��      
জনশি�   

1.44 1.04 1.30 

সংেযািজত ��                           
�মাট আয়  

28.87% 23.91% 25.29% 

�মাট আয়                    
�মাট জনশি�  

4.98 4.34 5.12 

 

সারণী-২ এ �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �ম 

উৎপাদনশীলতা  িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২৭.৭৮% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৯.৭২% �াস 

�পেয়েছ। সংেযািজত �ে� মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১৭.১৮% এবং 

২০১৬-১৭ সােল ৩.৫৮% �াস �পেয়েছ । জন�িত �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 

১২.৮৫% �াস এবং ২০১৬-১৭ সােল ২.৮১% �ি� �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতা কাি�ত পয �ােয় �ি� করেত হেল 

উৎপাদনসহ জন�িত �মাট আয় �ি� করেত হেব । 

 
       ৩২ 

(ল� টাকায়) 

(%) 

(ল� টাকায়) 
 



 
 

 
 

                                                                               িফগার-১.১ 
                         �িতেযািগতা �ম �েয়র  অ�পাত 

    সংেযািজত �� 
  �ম �য়        

         (�িতেযািগতা�লক �ম �য় ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                           �ম �য় 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                                     (গড় �ম �য় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �িমেকর আ�পািতক �বতনেকই �ঝায় । 

অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �িত�ােনর �ম 

উৎপাদনশীলতা এবং গড় �িমেকর �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� তে�র 

িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৩ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-৩ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ম �য়              (ল� টাকায়) 280.82 140.40 331.87 
সংেযািজত ��   
�ম �য় 

3.74 3.84 3.28 

সংেযািজত ��             
জনশি�               

1.44 1.04 1.30 

�ম �য়                      
জনশি� 

0.38 0.27 0.40 

 
সারণী-৩ এ িকেষায়ান ��াকস িলিমেটড এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 

২.৬৭% �ি� এবং ২০১৬-১৭ সােল ১২.৩০% �াস �পেয়েছ। গড় �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় 

২০১৫-১৬ সােল ২৮.৯৫% �াস এবং ২০১৬-১৭ সােল ৫.২৬% �ি� �পেয়েছ।    

 
 
৩৩ 

(ল� টাকায়) 

 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

 সারণী-৪ 
উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ম �য়                               
�মাট জনশি� 

0.38 0.27 0.40 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

3.74 3.84 3.28 

�ম �য়                                    
সংেযািজত �� 

0.27 0.26 0.30 

 
       সারণী-৪ এ িকেষায়ান ��াকস িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� িবে�ষেণ  
�দখা যায় �য, জন�িত �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২৮.৯৫% �াস এবং ২০১৬-১৭ 
সােল ৫.২৬% �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর 
�লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২.৬৭% �ি� এবং ২০১৬-১৭ সােল ১২.৩০% �াস �পেয়েছ। �ম �য় ও সংেযািজত �ে�র 
অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৩.৭০% �াস এবং ২০১৬-১৭ সােল ১১.১১% 
�ি� �পেয়েছ। 

                     

                       

                                                                     িফগার-১.২ 

                           �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
      সংেযািজত �� 

   �হায়ী �লধন        
           (�লধন উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                       �হায়ী �লধন 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                             (�হায়ী �লধেনর ইনেটনিস� ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর মা�ােক �ঝায় । এর �ন��তা িনভ �র কের �ম  

উৎপাদনীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র বা জন�িত �ায়ী �লধেনর উপর যাহা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ। 
�লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৫ এ �দখােনা হল । 
 
 
 
 

৩৪ 

(ল� টাকায়) 
 

 

 



 
 

 
 

সারণী-৫ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ায়ী �লধন          (ল� টাকায়) 3373.46 3332.22 3577.11 
সংেযািজত ��          
�হায়ী �লধন   

0.31 0.16 0.30 

 সংেযািজত ��                  
 জনশি� 

1.44 1.04 1.30 

 �হায়ী �লধন           
�মাট জনশি� 

4.62 6.41 4.26 

 
সারণী-৫ এ িকেষায়ান ��াকস িলিমেটড এর �লধন উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী 

পয �েব�েণ  �দখা যায় �য, �লধন উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 
৪৮.৩৯% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৩.২৩% �াস �পেয়েছ। �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর 
�লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২৭.৭৮% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৯.৭২% �াস �পেয়েছ। �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র ��ে� 
িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৩৮.৭৪% �ি� এবং ২০১৬-১৭ সােল ৭.৭৯% �াস �পেয়েছ। 
�িত�ােন িনেয়ািজত জনশি� এবং �লধনেক দ�তা�ণ � ও কায �করভােব �বহােরর মা�েম সংেযািজত �� �ি� �ব �ক 
�ম উৎপাদনশীলতা ও �লধন উৎপাদনশীলতা �ি� করা �েয়াজন।    

 
 

          িফগার-১.৩ 

                                 �িফ�িবিল� অ�পাত 
              অপাের�ং �িফট 

          �হায়ী �লধন        
                (�িফ�িবিল� ) 
 

 

                                     অপাের�ং �িফট                 x                         �মাট আয় 

                                      �মাট আয়                                                   �ায়ী �লধন 
                                (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                        (�লধন টান �ওভার ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�িফ�িবিল� অ�পাত বলেত অপাের�ং �িফট এবং �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝায় । এ অ�পাত িনেদ �শ 

কের �য, িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টান �ওভার এবং 
অপাের�ং �িফট মািজ�ন �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ । �িফ�িবিল� ত� সারণী-৬ এ �দখােনা 
হল।  

 
৩৫ 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

 



 
 

 
 

 সারণী-৬ 
 

 �িফ�িবিল� (�া� তে�র িভি�েত) 
 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
অবচয়                 (ল� টাকায়) 347.78 165.06 178.11 
অপাের�ং �িফট    (ল� টাকায়) 421.51 234.14 578.28 
অপাের�ং �িফট       
�হায়ী �লধন 

12.49% 7.03% 16.17% 

অপাের�ং �িফট       
 �মাট আয় 

11.59% 10.37% 13.44% 

�মাট আয়            
�হায়ী �লধন 

1.08 0.68 1.20 

 

সারণী-৬ এ িকেষায়ান ��াকস িলিমেটড এর �িফ�িবিল� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

অপাের�ং �িফট িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৪৪.৪৫% �াস এবং ২০১৬-১৭ সােল 

৩৭.১৯% �ি� �পেয়েছ । �িফ�িবিল� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৪৩.৭১% �াস এবং 

২০১৬-১৭ সােল ৩.৬৮% �ি� �পেয়েছ । অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় 

২০১৫-১৬ সােল ১.২২% �াস এবং ২০১৬-১৭ সােল ১.৮৫% �ি� �পেয়েছ। �লধন টান �ওভােরর ��ে� িভি� বৎসর 

২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৩৭.০৪% �াস এবং ২০১৬-১৭ সােল ১১.১১% �ি� �পেয়েছ। অপচয় 

�াস�ব �ক িব�য়ল� আয় �ি�র মা�েম অপাের�ং �িফট  ও �িফ�িবিল� �ি� করা �েয়াজন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৩৬ 

% 

% 

   



 
 

 
 

বে� �ইটস এ� �কাং িলঃ 
 
 

 

 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ  
বে� �ইটস এ� �কা�ানী িলিমেটড এর �ধান কায �ালয় �ড�া লাইফ টাওয়ার, ৩৭, �লশান-২, ঢাকা-১২১২ 

এবং কারখানা ১। আইলবহর, �াম�র, ঢাকা (ইউিনট-১), ২। খ�সপাড়া, ক�চ�র, নারায়নগ� (ইউিনট-২) অবি�ত ।  

উ� �িত�ান� ১৯৪৮ সােল (এক মািলকানা), ১৯৮৪ সােল (�কা�ানী) �িতি�ত হয় এবং ১৯৪৮ সাল �থেক উৎপাদন 

�� কের । �িত�ান�র   িনেয়ািজত জনবল ২০১৪-১৫ সােল ১৭৫০ জন, ২০১৫-১৬ সােল ২১৫৪ জন এবং ২০১৬-১৭ 

সােল ২১৫৭ জন। �িত�ান�র উৎপািদত প� হে� িবিভ� ধরেনর িচপস, চানা�র, মসলা, ��ােজন �ড, �ড ি�ংকস ও 

অ�া� খা��� । 

 
 
 
 
 

৩৭ 



 
 

 
 

 
বে� �ইটস এ� �কাং িলঃ 

�াথিমক ত� িববরণীঃ  
                                                                                       (ল� টাকায়) 

�. নং িববরণ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১ �ায়ী স�ি� ৬৬৮৬.২৯ ১২৭১৯.০২ ১৩২৩৩.১৩ 

২ �মাট জনশি� ১৭৫০ ২১৫৪ ২১৫৭ 

৩ পে�র বািষ �ক িব�য় �� ৫৩১৮৫.৭৪ ৫৩৯৮৭.৩২ ৫৮৭১১.০১ 

৪ পে�র সমাপনী ম�েদর �� ১৩০.০০ ১১৬.০৯ ১৬৩.৭২ 

৫ পে�র �ারি�ক ম�েদর �� ৮১.৫৪ ১৩০.০০ ১১৬.০৯ 

৬ ম�দ �ে�র পিরবত�ন (৪-৫) ৪৮.৪৬ -১৩.৯১ ৪৭.৬৩ 

৭ বাই ��াডা�স ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৮ অ�া� উৎস হেত আয় ৮.১০ ৬৫.৮০ ১২৭.৪৪ 

৯ �মাট আয় (৩+৬+৭+৮) ৫৩২৪২.৩০ ৫৪০৩৯.২১ ৫৮৮৮৬.০৮ 

১০ ক�চামাল �য় বাবদ �য় ৪০৭০৭.৫৩ ৩৯০৫২.৫১ ৪৩২৭৯.৬৬ 

১১ কাচ�মােলর �ারি�ক ম�েদর �� ১৬৮৮.০৪ ২৬৮১.৬৬ ১৮৮৫.৩৬ 

১২ কাচ�মােলর সমাপনী ম�েদর �� ৩৭৯৯.১৬ ৫৭৮০.৭৫ ৬৪৩৪.৩৬ 

১৩ ম�দ �ে�র পিরবত�ন (১১-১২) -২১১১.১২ -৩০৯৯.০৯ -৪৫৪৯.০০ 

১৪ �ালানী �য় ১০৪৩.৯৪ ১১১৪.৩৬ ১২৩৫.০৪ 

১৫ অিশ� জিনত �য় ৯৫০৩.৯৯ ৭৩৮৩.৩২ ৮৯৮৩.৬৫ 

১৬ �য় স�হ (১০+১৩+১৪+১৫) ৪৯১৪৪.৩৪ ৪৪৪৫১.১০ ৪৮৯৪৯.৩৫ 

১৭ চলিত দােম সংেযািজত �� (৯-১৬) ৪০৯৭.৯৬ ৯৫৮৮.১১ ৯৯৩৬.৭৩ 

১৮ �বতন ও ম�রী ১৬৯৬.৮৫ ২০৭২.৬৭ ২১৯৪.১০ 

১৯ অবচয় ৬৫৬.৭১ ১০৭৩.০৯ ১৮১৩.০৮ 

২০ অপাের�ং �িফট {১৭-(১৮+১৯)} ১৭৪৪.৪০ ৬৪৪২.৩৫ ৫৯২৯.৫৫ 

২১ �দ ৮২.৮৪ ৯৫৮.৮৯ ৪২৮.৯০ 

২২ ভ�াট ও অ�া� কর ৭৮৩১.৩৭ ৭৯৯৭.৩৮ ৮৬৭৭.৭৬ 

২৩ লাভ ৫৪৪.০৭ ৫৮৮.১৭ ৮৩৭.৭৭ 
 

 

 
 

৩৮ 



 
 

 
 

সারণী-১ 
সংেযািজত �� ও ইহার উপা�স�হ 

                                                                                                                                   (ল� টাকায়) 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়   53242.30 54039.21 58886.08 
ক�চামাল ও অ�া� �য়          49144.34 44451.10 48949.35 
সংেযািজত ��                   4097.96 9588.11 9936.73 

 

সারণী -১ এ বে� �ইটস এ� �কাং িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনায় 

�দখা যায় �য, সংেযািজত �� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১৩৩.৯৭% এবং ২০১৬-১৭ 

সােল ১৪২.৪৮% �ি� �পেয়েছ। িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ 

সােল ১.৫০% এবং ২০১৬-১৭ সােল ১০.৬০% �ি� �পেয়েছ । ক�চামাল ও অ�া� �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর 

�লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৯.৫৫% এবং ২০১৬-১৭ সােল ০.৪০% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �� বাড়ােত হেল �মাট 

�েয়র ম� হেত ক�চামােলর অপচয় �রাধ ও অিশ�জিনত �য় কিমেয় �মাট আয় �ি� করেত হেব। 

 

বে� �ইটস এ� �কাং িলিমেটড    
িচে� সংেযািজত �ে�র উপা� 

 

     
 

        

 

৩৯ 



 
 

 
 

       িফগার-১.০ 

                               �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
          সংেযািজত �� 

      জনশি� 
            ( �ম উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ×                            �মাট আয় 

                                       �মাট আয়                                                   �মাট জনশি� 
                             (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                           (জন�িত �মাট আয় ) 

ফাইি�ংসঃ  
�ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �লনা�লক �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর 

স�দ �ি�র সাম��েক �ঝায় । ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােন সংেযািজত �ে�র 

মািজ�ন এবং জন�িত �মাট আয় �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ হেত �া� তে�র িভি�েত 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�মাট জনশি�         (সং�া) 1750 2154 2157 

সংেযািজত ��      
জনশি�   

2.34 4.45 4.61 

সংেযািজত ��                           
�মাট আয়  

7.70% 17.74% 16.87% 

�মাট আয়                    
�মাট জনশি�  

30.42 25.09 27.30 

 

সারণী-২ এ �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �ম 

উৎপাদনশীলতা  িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৯০.১৭% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৯৭.০১% �ি� 

�পেয়েছ। সংেযািজত �ে� মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১০.০৪% এবং 

২০১৬-১৭ সােল ৯.১৭% �ি� �পেয়েছ । জন�িত �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 

১৭.৫২% এবং ২০১৬-১৭ সােল ১০.২৬% �াস �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতা কাি�ত পয �ােয় �ি� করেত হেল �েয়র 

��ে� অপচয় কিমেয় উৎপাদনসহ জন�িত �মাট আয় �ি� করেত হেব । 

 
       ৪০ 

(ল� টাকায়) 

(%) 

(ল� টাকায়) 
 



 
 

 
 

                                                                               িফগার-১.১ 
                         �িতেযািগতা �ম �েয়র  অ�পাত 

    সংেযািজত �� 
  �ম �য়        

         (�িতেযািগতা�লক �ম �য় ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                           �ম �য় 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                                     (গড় �ম �য় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �িমেকর আ�পািতক �বতনেকই �ঝায় । 

অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �িত�ােনর �ম 

উৎপাদনশীলতা এবং গড় �িমেকর �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� তে�র 

িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৩ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-৩ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ম �য়              (ল� টাকায়) 1696.85 2072.67 2194.10 
সংেযািজত ��   
�ম �য় 

2.42 4.63 4.53 

সংেযািজত ��             
জনশি�               

2.34 4.45 4.61 

�ম �য়                      
জনশি� 

0.97 0.96 1.02 

 
সারণী-৩ এ বে� �ইটস এ� �কাং িলিমেটড এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 

৯১.৩২% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৮৭.১৯% �ি� �পেয়েছ। গড় �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-

১৬ সােল ১.০৩% �াস এবং ২০১৬-১৭ সােল ৫.১৫% �ি� �পেয়েছ।    

 
 
৪১ 

(ল� টাকায়) 

 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

 
 সারণী-৪ 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ম �য়                               
�মাট জনশি� 

0.97 0.96 1.02 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

2.42 4.63 4.53 

�ম �য়                                    
সংেযািজত �� 

0.41 0.22 0.22 

 
সারণী-৪ এ বে� �ইটস এ� �কাং িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 

িবে�ষেণ  �দখা যায় �য, জন�িত �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১.০৩% �াস এবং 
২০১৬-১৭ সােল ৫.১৫% �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১৪-
১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৯১.৩২% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৮৭.১৯% �ি� �পেয়েছ। �ম �য় ও সংেযািজত 
�ে�র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৪৬.৩৪% এবং ২০১৬-১৭ সােল 
৪৬.৩৪% �াস �পেয়েছ। 

                     

                       

                                                                     িফগার-১.২ 

                           �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
      সংেযািজত �� 

   �হায়ী �লধন        
           (�লধন উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                       �হায়ী �লধন 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                             (�হায়ী �লধেনর ইনেটনিস� ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর মা�ােক �ঝায় । এর �ন��তা িনভ �র কের �ম  

উৎপাদনীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র বা জন�িত �ায়ী �লধেনর উপর যাহা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ। 
�লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৫ এ �দখােনা হল । 
 
 
 

৪২ 

(ল� টাকায়) 
 

 

 



 
 

 
 

সারণী-৫ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ায়ী �লধন          (ল� টাকায়) 6686.29 12719.02 13233.13 
সংেযািজত ��          
�হায়ী �লধন   

0.61 0.75 0.75 

 সংেযািজত ��                  
 জনশি� 

2.34 4.45 4.61 

 �হায়ী �লধান           
�মাট জনশি� 

3.82 5.90 6.13 

 
সারণী-৫ এ বে� �ইটস এ� �কাং িলিমেটড এর �লধন উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী 

পয �েব�েণ  �দখা যায় �য, �লধন উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 
২২.৯৫% এবং ২০১৬-১৭ সােল ২২.৯৫% �ি� �পেয়েছ। �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর 
�লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৯০.১৭% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৯৭.০১% �ি� �পেয়েছ। �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র ��ে� 
িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৫৪.৪৫% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৬০.৪৭% �াস �পেয়েছ। 
�িত�ােন িনেয়ািজত জনশি� এবং �লধনেক দ�তা�ণ � ও কায �করভােব �বহােরর মা�েম সংেযািজত �� �ি� �ব �ক 
�ম উৎপাদনশীলতা ও �লধন উৎপাদনশীলতা �ি� করা �েয়াজন।    

 
 

          িফগার-১.৩ 

                                 �িফ�িবিল� অ�পাত 
              অপাের�ং �িফট 

          �হায়ী �লধন        
                (�িফ�িবিল� ) 
 

 

                                     অপাের�ং �িফট                 x                         �মাট আয় 

                                      �মাট আয়                                                   �ায়ী �লধন 
                                (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                        (�লধন টান �ওভার ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�িফ�িবিল� অ�পাত বলেত অপাের�ং �িফট এবং �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝায় । এ অ�পাত িনেদ �শ 

কের �য, িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টান �ওভার এবং 
অপাের�ং �িফট মািজ�ন �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ । �িফ�িবিল� ত� সারণী-৬ এ �দখােনা 
হল।  

 
৪৩ 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

 



 
 

 
 

 সারণী-৬ 
 

 �িফ�িবিল� (�া� তে�র িভি�েত) 
 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
অবচয়                 (ল� টাকায়) 656.71 1073.09 1813.08 
অপাের�ং �িফট    (ল� টাকায়) 1744.40 6442.35 5929.55 
অপাের�ং �িফট       
�হায়ী �লধন 

26.09% 50.65% 44.81% 

অপাের�ং �িফট       
 �মাট আয় 

3.28% 11.92% 10.07% 

�মাট আয়            
�হায়ী �লধন 

7.96 4.25 4.45 

 

সারণী-৬ এ বে� �ইটস এ� �কাং িলিমেটড এর �িফ�িবিল� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

অপাের�ং �িফট িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২৬৯.৩২% এবং ২০১৬-১৭ সােল 

২৩৯.৯২% �ি� �পেয়েছ । �িফ�িবিল� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২৪.৫৬% এবং 

২০১৬-১৭ সােল ১৮.৭২% �ি� �পেয়েছ । অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় 

২০১৫-১৬ সােল ৮.৬৪% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৬.৭৯% �ি� �পেয়েছ। �লধন টান �ওভােরর ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-

১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৪৬.৬১% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৪৪.১০% �াস �পেয়েছ। অপচয় �াস�ব �ক 

িব�য়ল� আয় �ি�র মা�েম অপাের�ং �িফট  ও �িফ�িবিল� �ি� করা �েয়াজন। 

 
 
 

 
৪৪ 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 

% 

   



 
 

 
 

 
আহেমদ �ড ��াডা�স িলঃ 

 

 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ  
 
আহেমদ �ড ��াডা�স িলঃ এর �ধান কায �ালয় আহেমদ �ড ভবন, প�বী, িমর�র এবং কারখানা আ�িলয়া, সাভাের 

অবি�ত। উ� �িত�ান� ১৯৮৩ সােল �িতি�ত হয় এবং একই সাল �থেক উৎপাদন �� কের । �িত�ান�র   

িনেয়ািজত জনবল ২০১৪-১৫ সােল ১৬০ জন, ২০১৫-১৬ সােল ১৭০ জন এবং ২০১৬-১৭ সােল ১৯৬ জন। �িত�ান�র 

উৎপািদত প� হে� িবিভ� ধরেনর সস, িবিভ� ধরেনর আচার, সয়া সস, টেমেটা ক�াচাপ, িভেনগার, িবিভ� ধরেনর 

�জিল,  িবিভ� ধরেনর মসলার �ড়া, আদা র�েনর �প�, �কওরার জল ইত�ািদ । 

 
 
 
 
 
 
 

৪৫ 



 
 

 
 

 
আহেমদ �ড ��াডা�স িলঃ 

 
�াথিমক ত� িববরণীঃ                                                                                        (ল� টাকায়) 

 

�. নং িববরণ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১ �ায়ী স�ি� ৯০৫.৭৯ ৯১২.৮৩ ৯১৭.৪৬ 

২ �মাট জনশি� ১৬০ ১৭০ ১৯৬ 

৩ পে�র বািষ �ক িব�য় �� ৫৯১.৪২ ৫৯৭.৯৮ ৫৯৭.৪২ 

৪ পে�র সমাপনী ম�েদর �� ৩৩.১৩ ২৬.৪২ ৩১.০৯ 

৫ পে�র �ারি�ক ম�েদর �� ১৩.১৩ ৩৩.১৩ ৩১.০৯ 

৬ ম�দ �ে�র পিরবত�ন (৪-৫) ২০.০০ -৬.৭১ ০.০০ 

৭ বাই ��াডা�স ৩.৩৫ ২.১১ ৩.৫৬ 

৮ অ�া� উৎস হেত আয় ১২.৭০ ১৬.৮২ ২২.২৮ 

৯ �মাট আয় (৩+৬+৭+৮) ৬২৭.৪৭ ৬১০.২০ ৬২৩.২৬ 

১০ ক�চামাল �য় বাবদ �য় ২৬৫.২৬ ২৮৫.২২ ৩০২.১ 

১১ কাচ�মােলর �ারি�ক ম�েদর �� ৩৪.১৩ ৩৫.৪৪ ৩৬.০৪ 

১২ কাচ�মােলর সমাপনী ম�েদর �� ৩৫.৪৪ ৩১.২৫ ৩১.২৫ 

১৩ ম�দ �ে�র পিরবত�ন (১১-১২) -১.৩১ ৪.১৯ ৪.৭৯ 

১৪ �ালানী �য় ৮.১৩ ১০.৯৮ ১২.৬৪ 

১৫ অিশ� জিনত �য় ৫৭.৩২ ৫৯.৩২ ৫৭.০৪ 

১৬ �য় স�হ (১০+১৩+১৪+১৫) ৩২৯.৪০ ৩৫৯.৭১ ৩৭৬.৫৭ 

১৭ চলিত দােম সংেযািজত �� (৯-১৬) ২৯৮.০৭ ২৫০.৪৯ ২৪৬.৬৯ 

১৮ �বতন ও ম�রী ১২৬.৬৭ ১৩৩.৪৮ ১৪৪.০২ 

১৯ অবচয় ৩৬.৬৮ ৩৫.৫৬ ৩৩.৫৪ 

২০ অপাের�ং �িফট {১৭-(১৮+১৯)} ১৩৪.৭২ ৮১.৪৫ ৬৯.১৩ 

২১ �দ ৪৬.১১ ৩২.১৮ ৪৯.৪০ 

২২ ভ�াট ও অ�া� কর ১১৪.৮৯ ৮৯.৪২ ১০৭.৬০ 

২৩ লাভ ২৮.৫০ ২৮.১৬ ৩৩.৪১ 
 

                                                             
 

৪৬ 



 
 

 
 

   সারণী-১ 
সংেযািজত �� ও ইহার উপা�স�হ 

                                                                                                                                   (ল� টাকায়) 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়   627.47 610.20 623.26 
ক�চামাল ও অ�া� �য়          329.40 359.71 376.57 
সংেযািজত ��                   298.07 250.49 246.69 

 

সারণী -১ এ আহেমদ �ড ��াডা�স িলঃ  এর সংেযািজত �� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনায় 

�দখা যায় �য, সংেযািজত �� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ১৫.৯৬% এবং ২০১৬-১৭ সােল 

১৭.২৪% �াস �পেয়েছ। িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 

২.৭৫%  এবং ২০১৬-১৭ সােল ০.৬৭% �াস �পেয়েছ । ক�চামাল ও অ�া� �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর 

�লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৯.২০% এবং ২০১৬-১৭ সােল ১৪.৩২% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� বাড়ােত হেল �মাট 

�েয়র ম� হেত ক�চামােলর অপচয় �রাধ ও অিশ�জিনত �য় কিমেয় �মাট আয় �ি� করেত হেব। 

 

আহেমদ �ড ��াডা�স িলঃ    
িচে� সংেযািজত �ে�র উপা� 

 

     
 

 

         

৪৭ 



 
 

 
 

       িফগার-১.০ 

                               �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
          সংেযািজত �� 

      জনশি� 
            ( �ম উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ×                            �মাট আয় 

                                       �মাট আয়                                                   �মাট জনশি� 
                             (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                           (জন�িত �মাট আয় ) 

ফাইি�ংসঃ  
�ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �লনা�লক �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর 

স�দ �ি�র সাম��েক �ঝায় । ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােন সংেযািজত �ে�র 

মািজ�ন এবং জন�িত �মাট আয় �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ হেত �া� তে�র িভি�েত 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�মাট জনশি�         (সং�া) 160 170 196 

সংেযািজত ��      
জনশি�   

1.86 1.47 1.26 

সংেযািজত ��                           
�মাট আয়  

47.50% 41.05% 39.58% 

�মাট আয়                    
�মাট জনশি�  

3.92 3.59 3.18 

 

সারণী-২ এ �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �ম 

উৎপাদনশীলতা  িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২০.৯৭% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৩২.২৬% 

�াস �পেয়েছ। সংেযািজত �ে� মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৬.৪৫% এবং 

২০১৬-১৭ সােল ৭.৯২% �াস �পেয়েছ । জন�িত �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 

৮.৪২% এবং ২০১৬-১৭ সােল ১৮.৮৮% �াস �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতা কাি�ত পয �ােয় �ি� করেত হেল 

অ�েয়াজনীয় অপচয় �ােসর মা�েম উৎপাদনসহ জন�িত �মাট আয় �ি� করা যায় । 

 
       ৪৮ 

(ল� টাকায়) 

(%) 

(ল� টাকায়) 
 



 
 

 
 

                                                                               িফগার-১.১ 
                         �িতেযািগতা �ম �েয়র  অ�পাত 

    সংেযািজত �� 
  �ম �য়        

         (�িতেযািগতা�লক �ম �য় ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                           �ম �য় 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                                     (গড় �ম �য় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �িমেকর আ�পািতক �বতনেকই �ঝায় । 

অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �িত�ােনর �ম 

উৎপাদনশীলতা এবং গড় �িমেকর �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� তে�র 

িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৩ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-৩ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ম �য়              (ল� টাকায়) 126.67 133.48 144.02 
সংেযািজত ��   
�ম �য় 

2.35 1.88 1.71 

সংেযািজত ��             
জনশি�               

1.86 1.47 1.26 

�ম �য়                      
জনশি� 

0.79 0.79 0.73 

 
সারণী-৩ এ আহেমদ �ড ��াডা�স িলঃ এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 

২০.০০% এবং ২০১৬-১৭ সােল ২৭.২৩% �াস �পেয়েছ। গড় �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-

১৬ সােল ি�র থাকেলও ২০১৬-১৭ সােল ৭.৫৯% �াস �পেয়েছ।    

 
 
৪৯ 

(ল� টাকায়) 

 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

 সারণী-৪ 
উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ম �য়                               
�মাট জনশি� 

0.79 0.79 0.73 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

2.35 1.88 1.71 

�ম �য়                                    
সংেযািজত �� 

0.42 0.53 0.58 

 
সারণী-৪ এ আহেমদ �ড ��াডা�স িলঃ এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� 

িবে�ষেণ  �দখা যায় �য, জন�িত �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ি�র থাকেলও  
২০১৬-১৭ সােল ৭.৫৯% �াস �পেয়েছ। অপরিদেক সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১৪-
১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২০.০০% এবং ২০১৬-১৭ সােল ২৭.২৩% �াস �পেয়েছ। �ম �য় ও সংেযািজত 
�ে�র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২৬.১৯% এবং ২০১৬-১৭ সােল 
৩৮.১০% �াস �পেয়েছ। 

                     

                       

                                                                     িফগার-১.২ 

                           �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
      সংেযািজত �� 

   �হায়ী �লধন        
           (�লধন উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                       �হায়ী �লধন 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                             (�হায়ী �লধেনর ইনেটনিস� ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর মা�ােক �ঝায় । এর �ন��তা িনভ �র কের �ম  

উৎপাদনীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র বা জন�িত �ায়ী �লধেনর উপর যাহা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ। 
�লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৫ এ �দখােনা হল । 
 
 
 
 

৫০ 

(ল� টাকায়) 
 

 

 



 
 

 
 

সারণী-৫ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ায়ী �লধন          (ল� টাকায়) 905.79 912.83 917.46 
সংেযািজত ��          
�হায়ী �লধন   

0.33 0.27 0.27 

 সংেযািজত ��                  
 জনশি� 

1.86 1.47 1.26 

 �হায়ী �লধান           
�মাট জনশি� 

5.66 5.37 4.68 

 
সারণী-৫ এ আহেমদ �ড ��াডা�স িলঃ এর �লধন উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী 

পয �েব�েণ  �দখা যায় �য, �লধন উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল  এবং 
২০১৬-১৭ সােল ১৮.১৮% �াস �পেয়েছ। �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ 
সােল ২০.৯৭% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৩২.২৬% �াস �পেয়েছ। �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-
১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৫.১২% এবং ২০১৬-১৭ সােল ১৭.৩১% �াস �পেয়েছ। �িত�ােন িনেয়ািজত 
জনশি� এবং �লধনেক দ�তা�ণ � ও কায �করভােব �বহােরর মা�েম সংেযািজত �� �ি� �ব �ক �ম উৎপাদনশীলতা 
ও �লধন উৎপাদনশীলতা �ি� করা �েয়াজন।    

 
 

        িফগার-১.৩ 

                                 �িফ�িবিল� অ�পাত 
              অপাের�ং �িফট 

          �হায়ী �লধন        
                (�িফ�িবিল� ) 
 

 

                                     অপাের�ং �িফট                 x                         �মাট আয় 

                                      �মাট আয়                                                   �ায়ী �লধন 
                                (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                        (�লধন টান �ওভার ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�িফ�িবিল� অ�পাত বলেত অপাের�ং �িফট এবং �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝায় । এ অ�পাত িনেদ �শ 

কের �য, িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টান �ওভার এবং 
অপাের�ং �িফট মািজ�ন �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ । �িফ�িবিল� ত� সারণী-৬ এ �দখােনা 
হল।  

 
৫১ 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

 



 
 

 
 

 সারণী-৬ 
 

 �িফ�িবিল� (�া� তে�র িভি�েত) 
 

িববরণ 
বৎসর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
অবচয়                 (ল� টাকায়) 36.68 35.56 33.54 
অপাের�ং �িফট    (ল� টাকায়) 134.72 81.45 69.13 
অপাের�ং �িফট       
�হায়ী �লধন 

14.87% 8.92% 7.53% 

অপাের�ং �িফট       
 �মাট আয় 

21.47% 13.35% 11.09% 

�মাট আয়            
�হায়ী �লধন 

0.69 0.67 0.68 

 

সারণী-৬ এ আহেমদ �ড ��াডা�স িলঃ এর �িফ�িবিল� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

অপাের�ং �িফট িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৩৯.৫৪% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৪৮.৬৯% 

�াস �পেয়েছ । �িফ�িবিল� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল ৫.৯৫% এবং ২০১৬-১৭ সােল 

৭.৩৪% �াস �পেয়েছ । অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ সােল 

৮.১২% এবং ২০১৬-১৭ সােল ১০.৩৮% �াস �পেয়েছ। �লধন টান �ওভােরর ��ে� িভি� বৎসর ২০১৪-১৫ সােলর 

�লনায় ২০১৫-১৬ সােল ২.৯০% এবং ২০১৬-১৭ সােল ১.৪৫% �াস �পেয়েছ। অপচয় �াস�ব �ক িব�য়ল� আয় �ি�র 

মা�েম অপাের�ং �িফট  ও �িফ�িবিল� �ি� করা �েয়াজন। 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

৫২ 

% 

% 

   



 
 

 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) 
 

 
১। িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী     সভাপিত 

 

২। সিচব, িশ� ম�ণালয়        সদ� 
 

৩। সিচব, পিরক�না ম�ণালয়       সদ� 
 

৪। সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয়       সদ� 
 

৫। সিচব, �িষ ম�ণালয়        সদ� 
 

৬। সিচব, বািণজ� ম�ণালয়        সদ� 
 

৭। সিচব, সড়ক ও সড়ক পিরবহন িবভাগ, সড়ক �যাগােযাগ ও �স� ম�ণালয়  সদ� 
 

৮। সিচব, �ালানী ও খিনজ স�দ িবভাগ, িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয় সদ� 
 

৯। সিচব, িব��ৎ িবভাগ, িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়   সদ� 
 

১০। সিচব, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়       সদ� 
 

১১। সিচব, ত� ম�ণালয়        সদ� 
 

১২। উপাচায �, বাংলােদশ �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয়    সদ� 
 

১৩। উপাচায �, বাংলােদশ �িষ িব�িব�ালয়, ময়মনিসংহ     সদ� 
 

১৪। এি�িকউ�ভ �চয়ার�ান, �বপজা       সদ� 
 

১৫। সভাপিত, বাংলােদশ অথ �নীিত সিমিত      সদ� 
 

১৬। সভাপিত, ইি�িনয়াস � ইনি��উশন অব বাংলােদশ     সদ� 
 
১৭। সভাপিত, বাংলােদশ ঔষধ িশ� সিমিত      সদ� 

 
১৮। সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ   সদ� 

 
১৯। সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন      সদ� 

 
২০। সভাপিত, ঢাকা �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ     সদ� 

 
৫৩ 



 
 

 
 

 
২১। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�জ      সদ� 

 
২২। সভাপিত, বাংলােদশ পাটকল সিমিত      সদ� 

 
২৩। সভাপিত, বাংলােদশ �ট ি�নাস � এেসািসেয়শন     সদ� 

 
২৪। সভাপিত, বাংলােদশ ব�কল সিমিত      সদ� 

 
২৫। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত     সদ� 

 
২৬। সভাপিত, বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচািরং এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন  সদ� 

 
২৭। সভাপিত, বাংলােদশ নীট �া�ফ�াকচারাস � এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন  সদ� 

 
২৮। সভাপিত,  ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত     সদ� 

 
২৯। সভাপিত, বাংলােদশ ফািণ �চার এেসািসেয়শন     সদ� 

 
৩০। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ       সদ� 

 
৩১। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা� �       সদ� 

 
৩২। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন �ক�      সদ� 

 
৩৩। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন সংঘ      সদ� 

 
৩৪। সভাপিত, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ      সদ� 

 
৩৫। পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)        সদ�-সিচব 

  

 
 
 
 
 
 

৫৪ 



 
 

 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম� 
 

১। সিচব, িশ� ম�ণালয়        সভাপিত 
 

২। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন    সদ� 
 

৩। �চয়ার�ান, বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন    সদ� 
 

৪। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন    সদ� 
 

৫। �চয়ার�ান, বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন      সদ� 
 

৬। �চয়ার�ান, বাংলােদশ ব�কল কেপ �ােরশন      সদ� 
 

৭। �চয়ার�ান, বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন    সদ� 
 

৮। অিতির� সিচব (�)/��-সিচব(�শাসন-২), িশ� ম�ণালয়    সদ� 
 

৯। সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ   সদ� 
 

১০। সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন      সদ� 
 

১১। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�জ      সদ� 
 

১২। সভাপিত, �মে�াপিলটন �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ    সদ� 
 

১৩। সভাপিত, ঢাকা �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ     সদ� 
 
১৪। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত, (নািসব)    সদ� 

 

১৫। সভাপিত, বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচািরং এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন সদ� 
 

১৬। ��িসেড�, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ      সদ� 
 

১৭। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ       সদ� 
 

১৮। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা�       সদ� 
 

১৯। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন �ক�      সদ� 
 

২০। পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)         সদ�-সিচব 
 

৫৫ 



 
 

 
 

�িষ খােতর উপেদ�া কিম� 
 

১। মহা-পিরচালক         সভাপিত 
  �িষ স�সারণ অিধদ�র, খামারবাড়ী, ঢাকা। 
 

২। পিরচালক (�িশ�ণ)                                                  সদ� 
  মৎ� �িশ�ণ একােডমী, মৎ� অিধদ�র, সাভার, ঢাকা।      
 

৩। উপ-সিচব (�শাসন-২)                                                     সদ�    
           িশ� ম�ণালয়, ৯১, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। 

 
৪। উপ-�ধান (পিরক�না)                                                       সদ�   
           �িষ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  

 
৫। পিরচালক (উৎপাদন)                                                     সদ�  

  প� স�দ অিধদ�র, ফাম �েগইট, ঢাকা।   
 

৬।      উপ-পিরচালক                                                                   সদ� 
           �ক�ীয় �রগী খামাড়, িচিড়য়াখানা �রাড, িমর�র-১, ঢাকা।  

                                                  
৭।      পিরচালক                                                                সদ�  

           �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), ঢাকা। 
           

৮। ��-পিরচালক                                   সদ� 
  �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), ঢাকা। 
 

৯। সভাপিত         সদ� 
  বাংলােদশ �পালি� িশ� এেসািসেয়শন, আদমজীেকাট � িবি�ং 
  ১১৫-১২০, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। 
 

১০। সভাপিত         সদ� 
  বাংলােদশ এে�া �েসসর এেসািসেয়শন (বাপা), ঢাকা। 
  বািড় নং-৭, �রাড নং-১৩, ধানমি� আ/এ, ঢাকা। 
  

১১। উ��তন গেবষণা কম �কত�া, �িষ খাত     সদ� সিচব 
  �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), ঢাকা। 
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১। জনাব এস. এম. আশরা��ামান     পিরচালক (�� সিচব) 

২। জনাব �মাঃ আ�ল �সাি�র    ��-পিরচালক (িসিস) 

৩। জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক    ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৪। জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম    ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া  

৫। জনাব �মাঃ আমান উ�াহ ফিকর    ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া  

৬। জনাব �হা�দ আির��ামান    ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৭। জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন     ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৮। �মাসা�ৎ ফােতমা �বগম          গেবষণা কম �কত�া 

৯। �মাছাঃ আিবদা �লতানা     গেবষণা কম �কত�া 

১০। জনাব �মাঃ রা� আহেমদ     গেবষণা কম �কত�া  

১১। জনাব িরপন সাহা     গেবষণা কম �কত�া 

১২। িমজ �রাইয়া সাবিরনা     গেবষণা কম �কত�া 

১৩। জনাব �মাঃ �মেহদী হাসান    গেবষণা কম �কত�া 

১৪। জনাব �মাঃ মিন��ামান     গেবষণা কম �কত�া (িস.িস.) 

১৫। জনাব �মাঃ আিক�ল হক     গেবষণা কম �কত�া (িস.িস.) 

১৬।  িমেসস নািহদা �লতানা র�া    পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

১৭। �সয়দ জােয়দ-উল-ইসলাম    পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

১৮। জনাব িফেরাজ আহেমদ     পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

১৯। জনাব �মাঃ িরপন িময়া     পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

২০। জনাব �মাঃ শহীদ উি�ন     পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

      
 
 

       ৫৭ 
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